Referat af Bestyrelsesmøde i Udvikling Stevns
Mandag den 8. februar 2016 kl. 18:00 – 20:00 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge.
Fremmødte: Ellen Manelius Knudsen, Line Krogh Lay, Lars Severin Klausen, Jens Kierkegaard, Bjarne
Hendrichsen, Per Rolighed, Ole Elbæk, Christian Bille Larsen, Søren Sørensen
Afbud:
Jens Sørensen, Lene M Milner, Rasmus Hoffmann-Hansen, Rene Kristensen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bortkommet – der ledes stadig)
3. Orienteringer bestyrelsen
4. Orienteringer sekretariatet (skriftlig orientering eftersendes)
5. Godkendelse af årsrapport 2015 (vedhæftet)
6. Behandling af indkomne projektansøgninger
a. Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby (vedhæftet)
b. Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter (vedhæftet)
7. Tilmelding til Folkemødet 2016
8. Evt.

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Koordinator orienterede om, at referatet fra sidste møde er bortkommet, idet filen åbenbart ikke er blevet
gemt. Referatet søges genskabt til næste møde.
3. Orienteringer bestyrelsen
Bestyrelsen diskuterede, hvordan der skal ageres i forhold til reduktionen i midler til LAG fra 2017.
Bestyrelsen besluttede, at formanden har frie hænder til at gå i medierne med en protest.
4. Orienteringer sekretariatet
Andreas Thrane er startet i løntilskud i Stevns Erhvervsråd pr. 25. januar og skal arbejde med
kommunikation og markedsføring herunder 3 separate men sammenhængende markedsføringskampagner
rettet mod erhverv, turisme og bosætning.

Projektinteressen er vigende fra de mulige projektansøgere, som vi tidligere har været i dialog med.
Et nyt projekt, der er under opsejling er flytbar multiscene. Koordinator er blevet kontaktet af både Hårlev
Borger- og Erhvervsforening og Rødvig omkring et sådant projekt. De har fået meldingen at forsøge at lave
et fælles projekt, og at LAG nok næppe støtter flere ens projekter.
Bestyrelsen foreslog evt. at udvide med Solgårdsparken eller andre i Strøby Egede, og åbnede muligheden
for evt. at støtte et projekt involverende flere mobile scener.
Bjarne Hendrichsen orienterede om, at Snurretoppen har modtaget tilsagn om tilskud til stole- og
salprojektet, således at det fulde projekt (LAG-delen plus de udeladt elementer) nu bliver gennemført.
5. Godkendelse af årsrapport 2015
Koordinator gjorde opmærksom på, at årets overskud står anført som hensat tilskud, der evt. helt eller
delvist skal tilbagebetales til styrelsen. Vi har jo mulighed for at opspare midler til løn og administration i
2021 og 2022.
Årsrapporten blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
6. Behandling af indkomne projektansøgninger
a) Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter
Bestyrelsen besluttede at give tilsagn til projekt som ansøgt.
b) Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby (vedhæftet)
Bestyrelsen besluttede at give tilsagn til projekt som ansøgt.
7. Tilmelding til Folkemødet 2016
Følgende deltager på Folkemødet: Jens K. + ledsager, Jens S., Bjarne, Line, Søren, Ellen, Lene, Thomas
Følgende deltager ikke: Christian, Lars (deltager på egen hånd), Ole
8. Evt.
A) Lars orienterede om, at han var gået af som formand for Stevns Turistforening. Derfor genopstiller han
ikke på vegne af Turistforeningen, hvor han vil pege på den nye formand Kathrine Hendrichsen til valg til
bestyrelsen.
Jens K., Ole og Bjarne genopstiller alle.

Næste møde er mandag den 11. april kl. 20:00 i Tinghuset umiddelbart efter generalforsamlingen, der
starter kl. 18:00 samme sted.
--

Tilstedeværelse bestyrelsen: 8/11 = 72,7 %
Privat andel: 7/8 = 87,5 %
Suppleanter: 1/2 = 50 %

Underskrifter fra tilstedeværende bestyrelses medlemmer:
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