Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2018
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 18:00-19:30 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.
Næstformand Jens Sørensen bød velkommen.
Næstformanden foreslog på bestyrelsens vegne Charlotte Mannstaedt formand for Stevns Erhvervsråd som
dirigent.
Charlotte Mannstaedt blev valgt til dirigent ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved indkaldelse i Stevnsbladet den 13. marts og ved
indkaldelse via mail udsendt til medlemmer og andre interessenter 23. marts, er rettidigt indkaldt.
Indkaldelse med dagsorden er endvidere lagt på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.
2) Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Kim Dejbjerg Jensen som referent.
Kim Dejbjerg Jensen blev valgt ved akklamation.
3) Valg af stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Thomas Christensen og Charlotte Mannstaedt som stemmetællere.
Thomas Christensen og Charlotte Mannstaedt blev valgt 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.
Koordinator præsenterede bestyrelsens beretning, som også blev vist på storskærm under mødet.
Beretningen er som følger:
Med udgangen af 2017 var vi midtvejs i denne programperiode, hvor vi har projektmidler fra 2015 til 2020.
Det er nu andet år med de reducerede midler til vores arbejde. I stedet for 1½ mio kr. har vi nu kun 1 mio
kr.
I 2017 afholdt vi én ansøgningsrunde, hvor vi modtog ansøgning fra 5 projekter, hvoraf vi gav tilsagn til de
3. De projekter, der modtog støtte i 2017 var:
Liv og handel i Store Heddinge med 460.000 kr.
Toiletter og mobilscene i Hårlev Byskov med 207.000 kr.
Danish Water Taxi med 370.000 kr.
Liv og handel i Store Heddinge skal gøre Store Heddinge mere attraktiv at besøge og opholde sig i, hvilket
også skal give en positiv afsmitning på detailhandlen via turisme og bosætning. Projektet etablerer en
legeplads, opholdsområder, verdens længste kridttavle og en skulpturpark. Materialerne bliver kridt, kalk,
eg, stål og tovværk og skal trække linjer til Stevns Klint og bringe verdensarven ind i Store Heddinge.
Visionen er på sigt at gøre Store Heddinge til byen med de 100 kridtskulpturer – skulpturer skabt af
kunstnere fra andre UNESCO verdensarvssteder, så der opstår en hel verdensarvspark.
Toiletter og mobilscene i Hårlev Byskov skal bidrage til en endnu bedre udnyttelse af byskoven og til at
skabe sammenhængskraft, sammenhold og et øget kulturtilbud i Hårlev. Det bliver etableret strøm og kloak
og indkøbt mobiltoilet og en mobilscene. Toiletterne og scenen kan lejes billigt af andre foreninger i
kommunen og dermed være med til at skabe liv flere steder.
Danish Water Taxi er både en ny lille virksomhed i Stevns og et tilbud til turister i forhold til Stevns Klint og
Stevns fra vandsiden. Båden er i den hurtigere sejlende ende, som også skaber mulighed for ture fra klint til
klint, op i Køge Bugt og til og fra København for små grupper.
De to første projekter – det i Store Heddinge og det i Hårlev – er netop ved at starte op med deres
projektaktiviteter, mens Danish Water Taxi nåede i søen til sommersæsonen 2017. Projekter i LAG-regi har
som hovedregel to år til at blive gennemført.
Vi har en rigtig god og velfungerende bestyrelse, hvor der altid er en stor vilje for at nå til enighed om de
indkomne projekter. Vi vurderer altid projekterne grundigt, og taler også om deres mulige effekter for
Stevns.
I 2017 forventer vi i Udvikling Stevns igen 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 tre projekter. Vi
synes, at det er gode projekter, og de har hentet mange point i vores vurdering af dem, og vi har i
bestyrelsen derfor også valgt at støtte dem med forholdsvis store beløb.
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Vi har igen i 2017 modtaget 220.000 kr. i støtte til arbejdet fra Stevns kommune, og det er vi meget glade
for, og det er med til at gøre en stor forskel i vores arbejde. Kommunen har endvidere stadig en årlig pulje
på 300.000 kr. til medfinansiering af almennyttige LAG-projekter. Det er af stor betydning for almennyttige
projekters mulighed for at finde finansieret, og puljen har støttet både projektet i Hårlev og i Store
Heddinge samt et af de projekter, som ikke opnåede LAG-støtte.
Det, at vi nu er midtvejs i programperioden, som jeg også nævnte i starten, har betydet, at vi i 2017 brugte
en del tid både i bestyrelsen og i sekretariatet på at evaluere de første tre år. Vi kiggede på, om vi får de
projekter, som vores udviklingsstrategi lægger op til, at vi gerne vi have, og vi kiggede på, om de projekter,
vi støtter, har den effekt, som vi ønsker. Vi har nogle knapper at skrue på i forhold til hvilke projekter, som
får tilskud, men vi har valgt ikke at skrue på nogle af dem på nuværende tidspunkt. Vi modtager
ansøgninger og støtter projekter, som skaber effekter inden for langt hovedparten af vores 12
aktivitetsområder. Helt præcist dækker projekterne tilsammen 11 af de 12 aktivitets- eller indsatsområder.
Vi kan sagtens bruge mange flere projekter inden for områderne, men spredningen er i hvert fald, som vi
ønsker den i forhold til vores udviklingsstrategi.
De 12 aktivitetsområder er:
1. Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som erhvervsområde.
1.1. Aktivitet 1.1: Øge tilvæksten af nye levedygtige virksomheder, der kan skabe lokale arbejdspladser,
herunder styrke iværksætterkulturen i Stevns.
1.2. Aktivitet 1.2: Øge væksten i og samarbejdet mellem etablerede virksomheder, så der skabes eller
bevares lokale arbejdspladser.
1.3. Aktivitet 1.3: Styrke attraktiviteten af erhvervsområderne, herunder områder med relativt høj
erhvervskoncentration.
1.4. Aktivitet 1.4: Øge kendskabet udadtil til Stevns som attraktivt erhvervsområde.
2. Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.
2.1. Aktivitet 2.1: Styrke Stevns Klint som turistattraktion.
2.2. Aktivitet 2.2: Styrke kystturismen, herunder adgang til, brugen af og faciliteter i forbindelse med
kysterne, strandene, havnene og havet.
2.3. Aktivitet 2.3: Styrke naturturismen, herunder adgang til, brugen af og faciliteter i forbindelse med
de naturmæssige turistattraktioner.
2.4. Aktivitet 2.4: Styrke samarbejdet og sammenhængskraften mellem turismeaktørerne, så der
udvikles og markedsføres målrettede attraktioner og oplevelser, der holder på turisterne og i
højere grad styrker muligheden for destinationsmarkedsføring af Stevns.
3. Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.
3.1. Aktivitet 3.1: Styrke attraktiviteten af bosætningsområderne, herunder både byområderne og
landsbyerne, så Stevns kan markedsføres som et attraktivt bosætningsområde.
3.2. Aktivitet 3.2: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på uddannelsesområdet med henblik på at øge
kompetence- og uddannelsesniveauet i Stevns, samt at holde på den nuværende og kommende
arbejdskraft.
3.3. Aktivitet 3.3: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på kultur-, sports- og fritidsområdet.
3.4. Aktivitet 3.4: Styrke sammenhængskraften og samhørigheden i Stevns og i lokalsamfundene rundt
om i kommunen.
Vi har i 2017 endvidere arbejdet strategisk med indsatsområder, som vi selv ønsker at bidrage direkte til. Vi
vil gerne tage en mere aktiv rolle i at skabe og understøtte en positiv udvikling for Stevns. Vi prøver, om vi
kan samle Stevns i arbejdet med at skabe en fælles borgerdrevet vision for Stevns. Vi kalder det en
landdistriktspolitik for Stevns, men med det mener vi en vision og nogle prioriterede indsatsområder, som
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vi sammen kan gå efter. Vi har også selv og på opfordring formuleret et sådant indsatsområde og har kastet
os ud i arbejdet med at støtte op om en positiv udvikling i vores landsbyer. Vi er i gang med et
landsbyprojekt, og vi håber, at I alle har opdaget begge dele og evt. deltaget på vores workshop i november
eller i marts. Det er indsatser, der kommer til at køre i hele 2018.
Flere af vores bestyrelsesmedlemmer og vores koordinator deltog også i 2017 i en række arrangementer,
hvor vi henter viden og inspiration hjem til Stevns. Vi har igen været på inspirationstur til Folkemødet på
Bornholm, vi har deltaget i Erhvervsstyrelsens Landdistriktskonference, vi er med, når Erhvervsstyrelsens
LAG-sekretariat afholder træf og møder for LAG’erne og vi deltager i arbejdet i med LAG’ernes udvikling og i
dialogen med Erhvervsstyrelsen.
Vi skylder sekretariatet stor tak for det store arbejde, de gør.
Formanden rundede af.
/ 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.

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:

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Hele året

Tilskud Ministeriet

64.825,25

64.825,25

64.825,25

64.825,25

259.301,00

Tilskud Stevns Kommune
Renteindtægter

220.000,00

Indtægter i alt

284.825,25 64.825,25

64.825,25

64.825,25

479.301,00

4.250,00

4.250,00

4.250,00

17.000,00

Indtægter

-

-

- 220.000,00

Udgifter
Markedsføring

4.250,00
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Kurser og kompetenceudv.

2.000,00

25.000,00

3.500,00

5.000,00

35.500,00

Rejseudgifter

2.500,00

20.000,00

2.500,00

5.000,00

30.000,00

Arrangementer mv.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00

Revisor

7.000,00

Løn koordinator

93.750,00

93.750,00

93.750,00

93.750,00

375.000,00

Andre udgifter

625,00

625,00

625,00

625,00

2.500,00

Udgifter i alt
Resultat

112.125,00 145.625,00 106.625,00 110.625,00 475.000,00
172.700,25 80.799,75 41.799,75 45.799,75 4.301,00

Likviditet

172.700,25 91.900,50

7.000,00

50.100,75

4.301,00

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.
På valg til formand er:
Jens Kierkegaard, modtager genvalg

Der var ikke yderligere kandidater.
Jens Kierkegaard blev valgt ved akklamation.

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
På valg til bestyrelsen er:
1)
2)
3)
4)

Kathrine Hendriksen, modtager ikke genvalg
Ole Elbæk, modtager ikke genvalg
Bjarne Hendrichsen, modtager genvalg
Louise Halkjær Pedersen, modtager genvalg
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Følgende modtager også valg til bestyrelsen:
1)
2)
3)
4)

Freddie Larsen, Rødvig Borgerforening
Keld Parsberg, privatperson
Lars Klausen, privatperson
Roula Albitar Nielsen, Stevns Turistforening

Samlet kandidatliste til valg til bestyrelsen i alfabetisk orden efter fornavn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bjarne Hendrichsen, Gr. 3: Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger
Freddie Larsen, Gr. 3: Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger
Keld Parsberg, privatperson
Lars Klausen, Gr. 1: Lokale borgere
Louise Halkjær Pedersen, Gr. 1: Lokale borgere
Roula Albitar Nielsen, Gr.2: Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger

Der er valg til 4 bestyrelsesposter
Kandidaterne præsenterede kort sig selv.
Freddie Larsen var ikke til stede på generalforsamlingen men blev kort præsenteret af Koordinator.

Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning blandt de 11 fremmødte stemmeberettigede medlemmer:
Bjarne Hendrichsen
Keld Parsberg
Lars Klausen
Louise Halkjær Pedersen

10) Valg af suppleanter jf. § 9.
Følgende kandidater meddelte deres kandidatur til suppleant til bestyrelsen i Udvikling Stevns:
Roula Albitar Nielsen
Tom Nielsen

Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning af de 11 fremmødte stemmeberettigede medlemmer:
Roula Albitar Nielsen (1. suppleant)
Tom Nielsen (2. suppleant)
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11) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Bent Pedersen, BP Revision.
Bent Pedersen, BP Revision blev valgt ved akklamation.

12) Eventuelt.
a) Ellen Knudsen takkede formanden for et godt år og takkede bestyrelsesmedlemmerne for at være
gode til at arbejde sammen og til at være udadvendte.
b) Kasserer Bjarne Hendrichsen roste sekretariat, som han synes gør et godt arbejde. Der er god
sparring at hente, og det er guld værd og gør at LAG midlerne gør den nytte, som de skal i Stevns.
c) Formand Jens Kierkegaard nævnte foreningens to projekter om hhv. landsbyklynger og
landdistriktsindsats/landdistriktspolitik, og fremhævede dem som vigtige projekter, som vi skal
knokle for at gennemføre og for at få nogle til at bide på indsatserne. Der skal arbejdes på og for
det.
d) Kasserer Bjarne Hendrichsen orienterede om rapporten Landsbyerne – nu og i fremtiden, som
regeringen har fået udarbejdet. Den peger på 4 kriterier og 17 anbefalinger for landsbyernes
udvikling og overlevelse. Vi skal holde øje med, om der kommer puljemidler med.
e) Charlotte Mannstaedt anbefalede foreningens suppleanter at deltage og være aktive. Det er der
gode erfaringer med fra erhvervsrådet.
Der var ikke flere indlæg under punktet eventuelt.

Dirigenten ophævede generalforsamlingen.

Underskrifter dirigent og bestyrelse:

Dir. Charlotte Mannstaedt

Jens Kierkegaard

Jens Sørensen

Bjarne Hendrichsen

Ellen Manelius Knudsen

Jan Erik Dahl Hansen

Thomas Overgaard

Hanne Nilsson

Lene Madsen Milner
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