Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016
Mandag den 11. april 2016 kl. 18-20 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg af stemmetællere.
4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt
beslutning om godkendelse heraf.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse
af resultatopgørelse og balance.
6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8) Valg af formand jf. § 9.
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
10) Valg af suppleanter jf. § 9.
11) Valg af revisor.
12) Eventuelt.

Referat:
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Advokat Finn Rasmussen.
Finn Rasmusen blev valgt ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved indkaldelse på hjemmesiden og i Stevnsbladet 19.
marts var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen er endvidere indkaldt ved direct mail til nuværende og
tidligere medlemmer.
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.
2) Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Koordinator Thomas Christensen
Thomas Christensen blev valg ved akklamation.
3) Valg af stemmetællere.
Rasmus Hoffmann og Ellen Knudsen blev valg som stemmeoptællere ved akklamation.
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4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år
samt beslutning om godkendelse heraf.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet.
Generalforsamlingen bemærkede, at der i den skriftlige beretning står Stevns Friskole, hvor der rettelig
skulle stå Stevns Idrætsefterskole.
Generalforsamlingen godkendte med den bemærkning beretningen ved akklamation.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om
godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Koordinator Thomas Christensen fremlagde på bestyrelsens vegne årsregnskabet og revisionsberetningen.
Generalforsamlingen spurgte til, hvorfor overskuddet for året var opført som en hensættelse.
Koordinator Thomas Christensen redegjorde for, at beløbet ikke kan opføres som overskud, idet dele af det
måske skal tilbagebetales til Erhvervsstyrelsen til opsparing der. Det er uklart, hvordan fordelingen af
tilskud fra Erhvervsstyrelsen og tilskuddet fra Stevns Kommune er i spil i den sammenhæng. Under alle
omstændigheder vil beløbet indgå i opsparingen til drift i 2021-2022, hvor der ikke modtages tilskud fra
Erhvervsstyrelsen.
Generalforsamlingen spurgte til posterne løn og finansielle udgifter.
Koordinator Thomas Christensen redegjorde for, at beløbet til løn dækker betaling for sekretariat i Stevns
Erhvervsråd på samarbejdsaftale indgået for 2015-2020. Aftalen er på 750 timer årligt inkl. moms.
De finansielle udgifter er gebyr i banken for netbanksløsning.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet og revisionsberetningen ved akklamation.

6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse
heraf.
Koordinator Thomas Christensen fremlagde på bestyrelsens vegne drifts- og likviditetsbudget.
Budgettet er vedlagt referatet som bilag.
Budgettet blev godkendt ved akklamation.
7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ingen indkomne forslag.
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8) Valg af formand jf. § 9.
Formand Jens Kierkegaard er på valg og modtager genvalg.
Jens Kierkegaard blev valgt ved akklamation.
Jens Kierkegaard takkede for valget og opfordrede andre til at kaste sig ind i arbejde med LAG.
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
Dirigenten konstaterede, at der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
På valg er:
Bjarne Hendrichsen, modtager genvalg
Ole Elbæk, modtager genvalg
Lars Klausen, modtager ikke genvalg
Yderligere kandidater:
Kathrine Hendriksen
Søren Sørensen
Koordinator Thomas Christensen gennemgik valgproceduren. Proceduren er valgt referatet som bilag.
Kandidaterne præsenterede sig selv.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Bjarne Hendrichsen, Gruppe 3
Ole Elbæk, Gruppe 2
Kathrine Hendriksen, Gruppe 2
Regler om repræsentation af socioøkonomiske grupper er overholdt.
10) Valg af suppleanter jf. § 9.
Dirigenten konstaterede, at der stadig er 18 stemmeberettigede til stede.
Følgende kandidater opstiller til suppleant til bestyrelsen:
Hanne Nilson, Gruppe 1
Hans Christian Rasmussen, Gruppe 1
Søren Sørensen, Gruppe 1
Der foretages skriftlig afstemning om 2 pladser.
Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:
Søren Sørensen, Gruppe 1 – 1. suppleant
Hanne Nilson, Gruppe 1 – 2. suppleant
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11) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Pedersen, BP Revision
Bent Pedersen, BP Revision blev valg ved akklamation.
12) Eventuelt.
Lars Klausen takkede for sine 2 år i bestyrelsen og for samarbejdet med koordinator og bestyrelsen og
udtrykte glæde over, at den nye formand for Turistforeningen var blevet valgt ind i stedet.
Bjarne Hendrichsen roste Koordinator Thomas Christensen for sit arbejde.
Jens Kierkegaard takkede Lars Klausen for sit arbejde i bestyrelsen og bød Kathrine Hendriksen velkommen
i bestyrelsen og Hanne Nilson velkommen som suppleant.
Ellen Knudsen takkede for samarbejdet i LAGen og for videreførelsen af den gamle LAGs arbejde.
Udviklingsarbejdet i LAGen gør en forskel. Tak til formanden for sit store arbejde.
Formand Jens Kierkegaard takkede for dirigentens indsats og for god ro og roden.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for ophævet.

Underskrifter dirigent og bestyrelse:

Dirigent Finn Rasmussen

Christian Bille Larsen

Per Rolighed

Jens Kierkegaard

Kathrine Hendriksen

Rasmus Hoffmann-Hansen

Jens Sørensen

Line Krogh Lay

Ellen Manelius Knudsen

Bjarne Hendrichsen

Ole Elbæk

Lene Madsen Milner
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Bilag til referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 11. april 2016.
Bilag til Punkt 4
Udvikling Stevns
Bestyrelsens beretning for 2015 på ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2016

Behandlede og godkendte projekter:
Udvikling Stevns har givet 1.509.256,- kr. til støtte til projekter på Stevns.
Vi har i bestyrelsen behandlet og godkendt flg. projekter:
Ridecenter Strålen i Magleby har fået 500.000 kr. til en ny ridehal. Projektet skaber lokale arbejdspladser,
løfter det lokale foreningsliv og skaber opmærksomhed omkring Stevns inden for handicapridesporten.
Snurretoppen har fået 402.139,50 kr. til modernisering og nye installationer. Projektet løfter Stevns
førende kulturhus, gør det mere tidssvarende og attraktivt også for det lokale foreningsliv.
Horisonten STU har fået 555.116,50 kr. til udvidelse af botilbuddet og etablering af nye undervisningslinjer.
Projektet skaber lokale arbejdspladser og løfter en ny lokal uddannelsesinstitution, der kan være med til at
tiltrække borgere til kommunen.
Stevns Idrætsefterskole (oprindeligt stod der Stevns Friskole) har fået 52.000 kr. til opførelse af en
naturlejrplads. Projektet giver en lokal uddannelsesinstitution et lille løft på friluftslinjen og skaber et
aktivitetsområde for de lokale institutioner og et overnatningssted til naturturisterne.

Udvikling Stevns har deltaget i Folkemødet på Bornholm:
Igen i året 2015 deltog Udvikling Stevns i folkemødet i Allinge. Her fik vi inspiration til vores arbejde fra de
mange indlæg og de mange erfaringer, der var tilsted på mødet.
Desværre blev mødet forstyrret, da en vis hollænder ville afprøve vores tolerance. Dette betød at nogen fra
bestyrelsen ikke ønskede at deltage i Folkemødet.

Besøg af en delegation fra Rumænien
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Udvikling Stevns fik en henvendelse fra en LAG i Rumænien, om de måtte komme og se, hvad vi har fået sat
i værk, i de år, vi har eksisteret.
Vores koordinator og et par fra bestyrelsen gav et indlæg om etableringen af Udvikling Stevns og viste
efterfølgende delegationen rundt på Rødvig Havne, hvor de så eksempler på tidligere LAG-projekter.
Besøget blev afsluttet med en frokost på Bådeværftet, som også har været en del af et LAG-projekt.

Åbent Hus - Inspirationsmøde i Snurretoppen
Sidst på efteråret afholdt vi Åbent Hus i form af et inspirationsmøde for kommende projektmagere i
Snurretoppen.
Her fortalte repræsentanter for de 4 godkendte projekter om deres vej gennem processen fra ide til
godkendt projekt.
Der var et fint fremmøde, og kontakter blev etableret.
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Erhvervsministerens besparelser på LAG-projekter og konsekvenserne heraf
I begyndelsen af december fik alle LAGerne besked om, at LAG-midlerne i 2017 og frem vil blive reduceret
med 30 % fra ca. 92 mio. til kun at udgøre ca. 64 mio. på landsplan.
Det får de konsekvenser, at projektmidlerne naturligt bliver reduceret med 30 %, og at LAGer, der ikke
modtager tilskud fra deres kommuner bliver udfordret på administrationen.
Hos os klare vi den lige grundet vores kommunale tilskud, men reduktionen på projektmidlerne er ikke sjov,
så vi har selvfølgelig været med i protesterne mod denne besparelse.

Bestyrelsens samarbejde med koordinator Thomas Christesen
Bestyrelsen har gennem Erhvervsrådet ansat Thomas Christensen som koordinator.
Dette samarbejde har fungeret meget fint.
Det vil vi sige Thomas mange tak for, og håber, at vores samarbejde kan fortsætte mange år endnu.

Lidt om fremtiden
Vores udfordring er at få flere til at kaste sig ud i projekter, som lever op til vores hovedformål, nemlig at få
flere til at bosætte sig i Stevns Kommune, få flere turister til at besøge os og endelig at få skabt flere og
gode arbejdspladser.
Vi er ude med målrettet markedsføring på disse tre områder og tager også direkte kontakt til potentielle
ansøgere, men hvis du går med en god ide, så lad os endelig høre om det, for vi kunne sagtens modtage
flere ansøgninger.

Og endelig til bestyrelse: En stor tak for et godt samarbejde. Det er altid en fornøjelse at være med til
møderne.

På vegne af bestyrelsen,
Formand for Udvikling Stevns
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Jens Kierkegaard

Punkt 6.

Administrationsbudget Udvikling Stevns 2017
1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Hele året

Indtægter
Tilskud Ministeriet

64.529,33

64.529,33

Tilskud Stevns Kommune

220.000,00

Indtægter i alt

284.529,33 64.529,33

64.529,33

64.529,33

258.117,30
220.000,00

64.529,33

64.529,33

478.117,30

5.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

Kurser og kompetenceudv. 2.000,00

24.000,00

2.000,00

2.000,00

30.000,00

Rejseudgifter

1.000,00

16.000,00

1.000,00

2.000,00

20.000,00

Arrangementer mv.

1.000,00

2.500,00

1.000,00

5.500,00

10.000,00

Udgifter
Markedsføring

5.000,00

Revisor

6.000,00

6.000,00

Løn koordinator

93.750,00

93.750,00

93.750,00

93.750,00

375.000,00

Andre udgifter

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

Udgifter i alt

103.750,00

148.250,00

Resultat

180.779,33

-83.720,68

Likviditet

180.779,33 97.058,65

103.750,00 109.250,00
-39.220,68 44.720,68
57.837,98

465.000,00
13.117,30

13.117,30

Punkt 7.
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Valgprocedure:
A. Der er skriftlig afstemning.
B. Sæt et kryds ud for hver af de maksimalt 3 kandidater du ønsker valgt til bestyrelsen.
C. De 3 kandidater, der opnår flest stemmer (krydser) er valgt til bestyrelsen.
D. Repræsentation af 4 socioøkonomiske grupper.
E. Overskrides grænsen på 49 % repræsentation af en gruppe i bestyrelsen falder den kandidat fra
gruppen, der har modtaget færrest stemmer ud, og den næste kandidat på listen er valg såfremt
dennes gruppe ikke bryder grænsen på 49 %.
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