Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2017
Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18:30-19:30 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.
Formand Jens Kierkegaard bød velkommen og gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at der med
2017 har været LAG i Stevns i 10 år, hvorfor der er LAGkage på bordene.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Advokat Finn Rasmussen som dirigent.
Finn Rasmussen blev valgt til dirigent ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved indkaldelse i Stevnsbladet den 10. april og ved
indkaldelse via mail udsendt til medlemmer og andre interessenter 5. april, er rettidigt indkaldt. Indkaldelse
med dagsorden er endvidere lagt på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke er indkommet forslag til dagsordens punkt 7.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke er valg til formand i år, idet formanden er valgt for 2 år i
2016, og derfor først er på valg igen i 2018.

2) Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Koordinator Thomas Christensen som referent.
Thomas Christensen blev valgt ved akklamation.
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3) Valg af stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Thomas Christensen og Finn Rasmussen som stemmetællere.
Thomas Christensen og Finn Rasmussen blev valgt ved akklamation.

4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år
samt beslutning om godkendelse heraf.
Formanden præsenterede bestyrelsens beretning, som også blev vist på storskærm under mødet.
Beretningen er som følger:
Beretningen for 2016 er det første år med beskåret budget fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr. i projektmidler.
Dette har betydet, at vi i bestyrelsen har begrænset vore møder, og har januar som måneden, hvor
projekterne bliver introduceret og senere får tildelt midlerne.
I 2016 modtog vi ansøgning fra 8 projekter, hvoraf de 7 i sidste ende ansøgte om projektmidler. Heraf gav vi
tilsagn om støtte til 5 af projekterne. De projekter, der modtog støtte i 2016 var:






Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby
Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter
Bjørns Fishing
Stevns Digital Medie Center
Patent og produktion af specialvinkler

”Udbygge faciliteter for turister i Rødvig Ferieby” er et projekt af Rødvig Ferieby, hvor de udvider deres
fællesfaciliteter. Det skaber bedre faciliter for turisterne i feriebyen, som får mere indendørsareal at boltre
sig på, og giver mulighed for en satsning på erhvervsturisme, da lokaler fungerer fint til konferencer og
lignende. Rødvig Ferieby har fået tilsagn om 650.000 kr. til deres projekt. For Udvikling Stevns er det vigtigt
at støtte mulighederne for udvikling af turismen.
”Ny multiarena ved Strøby Idrætscenter” er et projekt af AIK Fonden, der driver idrætten i Strøby. Strøby
har fået en opgraderet kunststofbane, der har givet mulighed for, at flere sportsgrene kan udfolde sig
udendørs under attraktive forhold, og det skaber og understøtter fritidsaktiviteter for mange borgere i et af
vores lokalområder med befolkningstilvækst. AIK Fonden har modtaget tilsagn om 112.000 kr. til projektet.
”Bjørns Fishing” er et projekt af Bjørn, som navnet også lyder. Bjørn byder ind med fisketure for turister –
et område i kraftig vækst, som også tiltrækker udenlandske turister. Bjørn skal udstyre sin båd, så den lever
op til kravene og er attraktiv for målgruppen af lystfiskere, og til det formål har han modtaget tilsagn om
100.000 kr. Havsportsaktiviteter ud af Rødvig er en prioritet for Udvikling Stevns, da det er en af vores
oplagte veje til øget turisme og omsætning på turismen.
”Stevns Digital Medie Center” er et projekt, der skal brygge et lokalt mediecenter på moderne platforme,
som samtidig har kursusfaciliter og potentiale til at blive et center for moderne lokal nyhedsformidling – et
potentiale, der gerne skulle være med til at sætte Stevns på landkortet via formidling af vores mange
spændende fortællinger. Projektet har modtaget tilsagn om 400.000 kr. Denne kombination af nye lokale
arbejdspladser og en mulighed for branding af Stevns er meget interessant for Udvikling Stevns at være
med til at understøtte.
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”Patent og produktion af specialvinkler” er et projekt, der gerne skulle skabe en ny lokal virksomhed med et
attraktivt nicheprodukt, der også kan rumme ansatte fra vores mere udsatte arbejdsstyrke. Projektholder
har udviklet en specialvinkel til byggebranchen, som i test har vist lovende resultater. Til projektet med at
etablere lokale arbejdspladser og holde i hvert fald dele af produktionen lokalt har projektholder modtaget
tilsagn om 210.000 kr. Det er vigtigt for Udvikling Stevn at kunne være med til at skabe lokale
arbejdspladser.
De to første projekter – det i Rødvig Ferieby og det ved Strøby Idrætscenter – er i brug, mens de tre sidste
stadig er i gang med at blive realiseret. Projekter i LAG-regi har som hovedregel to år til at blive
gennemført.
I 2016 forventer vi i Udvikling Stevns at have bidraget til både at skabe lokale arbejdspladser, til at løfte
turismen og til at udvikle vores lokalområder. Vi er glade for, at vi har kunnet støtte de fem projekter.
Udvikling Stevns deltager i en undersøgelse om LAG’ernes arbejde. Koordinator Thomas Christensen og
Formand Jens Kierkegaard deltog.
Bestyrelsen har igen været på inspirationstur til Folkemødet på Bornholm. Det er en fin ide, at vore
politikere også er med.
Stevns kommune har igen i år afsat 220.000 kr. til arbejdet i Udvikling Stevns og 300.000 kr. i en pulje til
medfinansiering af almennyttige LAG-projekter. Det er vi meget glade for.
Endvidere har bestyrelsen været repræsenteret på nationale møder for LAG’er i Horsens og Kobæk Strand.
Angående arbejdet i bestyrelsen, er der altid en stor vilje for at nå til enighed om de indkomne projekter. Vi
mangler naturligvis flere midler. Det har tvunget os til at foretage nogle hårde prioriteter.
Der er lavet en undersøgelse om. Hvad de forskellige LAGer har betydet for antal arbejdspladser de sidste
10 år.
Det viser sig, at en arbejdsplads skabt af et LAG-projekt koster ca. 700.000 kr. mens et statsprojekt –
udflytning af statslige arbejdspladser – koster langt over 1mio kr.
Så kære Brian Mikkelsen: giv LAGerne flere midler, og du får liv på landet med flere arbejdspladser og flere
tilflyttere.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige en stor tak til vores koordinator Thomas Christensen for hans
energiske arbejde med at få projekterne beskrevet på en måde, så selv bestyrelsen kan forstå ideen.
/ På vegne af bestyrelsen Jens Kierkegaard, Bestyrelsesformand for Udvikling Stevns

Beretningen blev godkendt ved akklamation uden bemærkninger.

5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne
år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
Koordinator gennemgik årsregnskab og revisionsberetning.
Årsregnskab og revisionsberetning blev godkendt ved akklamation uden bemærkninger.
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6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år
samt beslutning om godkendelse heraf.
Koordinator gennemgik bestyrelsens forslag til drift- og likviditetsbudget for 2018, som er som følger:

Indtægter

Budget

Midler MBBL

259.301,29

Stevns Kommune

220.000,00

Indtægter i alt

479.301,29

Udgifter
Løn
Koordinator- og sekretariatsfunktion

375.000,00

Revision

8.000,00

Løn i alt

383.000,00

Kommunikation & Markedsføring
Annoncer
Foldere

10.000,00

Anden markedføring

4.500,00

Kommunikation i alt

14.500,00

Øvrige udgifter
Rejseudgifter

30.000,00

Arrangementer og møder

8.000,00

Kompetenceudvikling og inspirationsture

28.000,00

Andre udgifter

10.000,00

Øvrige udgifter i alt

76.000,00
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Udgifter i alt

473.500,00

Renter

Resultat

5.801,29

Drift- og likviditetsbudget blev godkendt ved akklamation uden bemærkninger.

7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

8) Valg af formand jf. § 9.
Formanden var på valg i 2016 og er valgt for 2 år og dermed først på valg igen i 2018.

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
På valg til bestyrelsen er:
Jens Sørensen, modtager genvalg
Ellen Manelius Knudsen, modtager genvalg
Christian Bille Larsen, modtager ikke genvalg
Per Rolighed, modtager ikke genvalg

Følgende modtager også valg til bestyrelsen:
Jan Erik Dahl Hansen, repræsentant for Stevns Erhvervsråd
Keld Parsberg, privatperson
Søren Sørensen, privatperson
Hanne Nilsson, repræsentant for Kulturloftet

Samlet kandidatliste til valg til bestyrelsen i alfabetisk orden efter fornavn:
Ellen Manelius Knudsen, Gr. 1 Lokal borger
Hanne Nilsson, Gr. 3 Kulturforening, Kulturloftet
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Jan Erik Dahl Hansen, Gr. 2 Erhvervsorganisation, Stevns Erhvervsråd
Jens Sørensen, Gr. 2 Erhvervsorganisation, Fiskernes Andelssalg
Keld Parsberg, Gr. 1 Lokal borger
Søren Sørensen, Gr. 1 Lokal borger

Der er valg til 4 bestyrelsesposter
Kandidaterne præsenterede kort sig selv.
Keld Parsberg og Søren Sørensen var ikke til stede på generalforsamlingen men blev kort præsenteret af
Koordinator.

Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning blandt de 16 fremmødte stemmeberettigede medlemmer:
Ellen Manelius Knudsen, Gr. 1 Lokal borger
Hanne Nilsson, Gr. 3 Kulturforening, Kulturloftet
Jan Erik Dahl Hansen, Gr. 2 Erhvervsorganisation, Stevns Erhvervsråd
Jens Sørensen, Gr. 2 Erhvervsorganisation, Fiskernes Andelssalg

10) Valg af suppleanter jf. § 9.
Følgende kandidater meddelte deres kandidatur til suppleant til bestyrelsen i Udvikling Stevns:
Claus Ravn, Gr.2 Lokal virksomhed
Finn Barlach, Gr.1 Lokal borger
Keld Parsberg, Gr.1 Lokal borger
Louise Pedersen, Gr.1 Lokal borger
Søren Sørensen, Gr.1 Lokal borger

Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning af de 16 fremmødte stemmeberettigede medlemmer:
Louise Pedersen, 1. suppleant
Keld Parsberg, 2. suppleant
11) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Bent Pedersen, BP Revision.
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Bent Pedersen, BP Revision blev valgt ved akklamation.

12) Eventuelt.
a) Formanden sagde velkommen i bestyrelsen til de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og
takkede dirigenten for sin indsats.
b) Finn Barlach udtrykte, at der er stor lokal utilfredshed med, at turistkontoret på Rødvig Havn lukker helt
ned, og at sigtet med den bemærkning er, at protesten på et tidspunkt rammer nogen, der gerne vil
gøre noget for det.
c) Kathrine Hendrichsen, der er formand for Stevns Turistforeningen, som har været med til at indstille til
lukningen af turistkontoret på Rødvig Havn, redegjorde for lave besøgstal i turisbureauet hen over
sommer, og at der nu er oprettet 3 turistinformation hos lokale aktører i Rødvig i stedet.
Der var ikke flere indlæg under punktet eventuelt.

Dirigenten ophævede generalforsamlingen.

Underskrifter dirigent og bestyrelse:

Dirigent Finn Rasmussen

Jens Kierkegaard

Jens Sørensen

Bjarne Hendrichsen

Jan Erik Dahl Hansen

Hanne Nilsson

Kathrine Hendriksen

Rasmus Hoffmann-Hansen

Line Krogh Lay

Ellen Manelius Knudsen

Ole Elbæk

Lene Madsen Milner
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