
 

Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 

Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning 

5. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning  

6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget  

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9. 

9. Valg af suppleanter jf. § 9. 

10. Valg af revisor 

11. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede Finn Rasmusen som dirigent. 

Finn Rasmussen blev valgt til dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i 

Stevnsbladet. 

 

Alle tilstedeværende medlemmer har bekræftet deres medlemskab. 

Der er 22 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

  

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Katrine Banke Nørgaard  

Katrine Banke Nørgaard blev valgt til referent 

 

3. Valg af stemmetællere 

Thomas Christensen og Katrine Banke Nørgaard blev valgt. 

 

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt som bilag til dette referat. 

 

5. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning  

Koordinator gennemgik årsregnskabet, som det var gjort tilgængeligt forud for 

generalforsamlingen.  

 

Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 



  

6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget  

Koordinator gennemgik forslaget til budget for 2016, som det var gjort tilgængeligt forud for 

generalforsamlingen. 

 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9. 

Der er ikke valg til formand, da formanden er valgt for 2 år og først er på valg i 2016. 

På valg er: 

Christian Bille Larsen 

Ellen Knudsen 

Jens Sørensen 

Per Rolighed 

 

Alle modtog genvalg. 

 

Der var ikke andre der ønskede at stille op 

 

Alle fire blev valgt ved akklamation. 

  

9. Valg af suppleanter jf. § 9. 

Følgende er på valg, og ønsker at genopstille: 

 

Rene Kristensen 

Søren Sørensen 

 

Der var ikke yderligere kandidater. 

 

Begge blev valg ved akklamation. 

 

10. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog foreningens nuværende revisor Bent Pedersen, BP revision. 

 

Bent Pedersen blev valgt ved akklamation. 

 

11. Eventuelt 

Formanden takkede Koordinator Thomas Christensen for sit store arbejde. 

 

Formanden takkede dirigent Finn Rasmussen. 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for opløst. 



 

Underskrifter: 

 

 

Dirigent Finn Rasmussen   Formand Jens Kierkegaard 

 



Bestyrelsens beretning, Udvikling Stevns 

Generalforsamling den 14. april 2015 i Tinghuset, Store Heddinge 

Dannelsen af den nye LAG i Stevns, som kom til at hedde Udvikling Stevns, blev skudt i gang med dannelsen 

af en arbejdsgruppe på baggrund af informationsmøde afholdt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

den 2. juni. Arbejdsgruppen bestod både af nye kræfter og af gode kræfter fra den gamle LAG. 

Arbejdsgruppen samlede et stærkt partnerskab bestående af en række lokale foreninger, organisationer og 

privatpersoner samt Stevns Kommune. Partnerskabet afholdt det lovpligtige informationsmøde i efteråret 

efterfulgt af foreningens stiftende generalforsamling den 23. september. 

Foreningen blev stiftet af 28 medlemmer. 

Bestyrelsen skulle vælges med maksimalt 49 % repræsentation fra hver af følgende grupper: 

1) lokale borgere, 

2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, 

3) lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og 

4) offentlige myndigheder. 

Bestyrelsen i Udvikling Stevns kom til at bestå af: 

Formand Jens Kierkegaard, Hårlev – 1) lokal borger 

Næstformand Jens Sørensen, Rødvig – 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, 

Fiskernes Andelssalg, 

Kasserer Bjarne Hendrichsen, Lyderselv – 3) lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger, 

Mødestedet Snurretoppen 

Christian Bille Larsen, Lyderslev – 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, Stevns 

Erhvervsråd 

Lars Severin Klausen, Rødvig – 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, Stevns 

Turistforening 

Ole Elbæk, Klippinge – 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, Østdansk 

Landboforening 

Per Rolighed, Rødvig – 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, Rødvig Skibs & 

Bådebyggeri 

Ellen Manelius Knudsen, Store Heddinge - 1) lokale borgere 

Line Krogh Lay – 4) offentlige myndigheder, udpeget af Stevns Kommune 

Rasmus Hoffmann-Hansen - 4) offentlige myndigheder, udpeget af Stevns Kommune 

Lene Madsen Milner - 4) offentlige myndigheder, udpeget af Region Sjælland 



Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt: 

Rene Kristensen, Store Heddinge - 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, Store 

Heddinge Håndværkerforening 

Søren Sørensen, Store Heddinge - 1) lokale borgere 

En af de første opgaver for den nye bestyrelse var udarbejdelsen af en udviklingsstrategi – en analyse af 

udviklingsmulighederne i Stevns og en strategi for realisering af disse muligheder. Bestyrelsen indhentede 

tilbud fra henholdsvis Stevns Turistforening og Stevns Erhvervsråd og valgte Thomas Christensen fra Stevns 

Erhvervsråd til at være pennefører på udviklingsstrategien. I den forbindelse holdt vi et velbesøgt 

borgerinddragende møde i Strøbyhallen den 4. november. Udviklingsstrategien er siden blevet godkendt i 

både Stevns Kommune, Region Sjælland og i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uden bemærkninger. 

Vi fik også godkendt Udvikling Stevns som officiel LAG i Stevns.  

Udviklingsstrategien er det redskab, som vi i bestyrelsen skal bruge til at uddele tilskudsmidler til projekter. 

Vi har valgt et fokus på arbejdspladser, turisme og bosætning. 

En anden vigtig opgave for bestyrelsen var at få ansat en koordinator. Vi indhentede igen tilbud fra 

henholdsvis Stevns Turistforening og Stevns Erhvervsråd. Vi valgte at placere sekretariatet hos Stevns 

Erhvervsråd med Thomas Christensen som koordinator.  

Vi må sige, at processen med at få etableret en ny LAG med alt, hvad der følger med af ansøgninger, 

godkendelser, ansættelse af koordinator, samt en ny metode til at vurdere de enkelte projektansøgninger 

har været lang og til tider besværlig. Men, nu er vi klar, og har allerede fået de første ansøgninger. 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med det formål at gennemprøve det vurderingsskema, som 

projekterne skal vurderes efter. Det er et lidt omstændeligt skema, men en god hjælp til at arbejde med at 

kvalificere de indkomne projekter i forhold til vores udviklingsstrategi. 

Vi er nu klar til at uddele projektmidler i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. årligt, og har som sagt allerede 

modtaget de første ansøgninger. Vi ser frem til at modtage mange flere ansøgninger over de næste 6 år – 

ansøgninger fra projekter, der kan skabe arbejdspladser, tiltrække turister eller øge omsætningen på disse 

eller skabe eller fastholde bosætning. 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 


