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Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2019 
 
Tirsdag den 30. april 2018 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. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Johnny Andersen som dirigent. 

Johnny Andersen blev valgt til dirigent ved akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ved indkaldelse i Stevnsbladet den 9. april er rettidigt 
indkaldt. Der er endvidere indkaldt via mail udsendt til medlemmer og andre interessenter og indkaldelse 
med dagsorden er lagt på foreningens hjemmeside. 
  
Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig. 
 
2) Valg af referent. 
 
Bestyrelsen foreslog Eva Rose Waldorff som referent. 

Eva Rose Waldorff blev valgt ved akklamation. 

3) Valg af stemmetællere. 
 

Bestyrelsen foreslog Thomas Christensen og Johnny Andersen som stemmetællere. 

Thomas Christensen og Johnny Andersen 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. 
 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning: 

Udvikling Stevns, Generalforsamlingen den 30. april 2019, Beretning for foreningsåret 2018 

I 2018 afholdt vi to ansøgningsrunder. I første runde modtog vi ansøgning fra 4 projekter, hvoraf vi gav 

tilsagn til de 2. De projekter, der modtog støtte i første runde i 2018 var; 

Mikro mjødbryggeri - GOURMET MJØD MED EN GRØN PROFIL med 212.440 kr. 

Nyt køkken til Strøby Idrætscenter med 247.162 kr. 

I anden ansøgningsrunde modtog vi ansøgninger fra 4 projekter, som alle fik tilsagn. De var; 

Landsbyforum Stevns med 250.000,00 kr. 

Dambækgaard - bæredygtig bondegård på Stevns med 175.000,00 kr. 

Det skal være in at være ude - Hellested friskole og Børnehus med 215.000 kr. 

Søndergård Besøgsgård Stevns med 50.000 kr. 

Således har vi i 2018 givet tilsagn om 1.149.602,50 kr. 

Med projektet Mikro Mjødbryggeri etablerer Thomas Priiskorn mjødbryggeriet Mjødgaard i Stevns. Thomas 

har købt et fungerende bryggeri, opdateret det grafiske og markedsføringsmæssige udtryk og tilføjet ny 

kvalitet til mjøden. Hermed har han etableret en ny arbejdsplads i Stevns, som også byder ind på lokale 

fødevarer og med en social profil, hvor Mjødgaard tilbyder jobs til unge, der har vanskeligt ved at komme 

ind på arbejdsmarkedet. Projektet er allerede slutrapporteret og afvente udbetaling. 

Strøby Idrætscenter har gennemgået en kæmpe ombygningen og fået et gevaldigt løft over de seneste par 

år. Udvikling Stevns har bidraget til det nye køkken og caféområde. Centeret er et vigtigt aktiv for mange 

borgere i Strøby og Strøby Egede, og har rigtigt mange brugere i mange aldre. Projektet er gennemført og i 

gang med at slutrapportere. 

Landsbyforum Stevns er et projekt, som Udvikling Stevns selv driver, og det er første gang, at vi selv påtager 

os rollen som projektholder. Det gør vi fordi, vi har et aktivitetsområde i vores udviklingsstrategi, som 

arbejder med sammenhængskraften og samhørigheden i Stevns og i lokalsamfundene rundt om i 

kommunen, og fordi vi ikke har modtaget ansøgninger ude fra, som arbejder målrettet med dette område. 

Med Landsbyforum Stevns prøver vi at skabe et samarbejdsforum for vores mange landsbyer, og vi håber at 

etablere en fælles forening for borgerforeninger, landsbylaug og lign. Projektet startede op i andet halvår 

sidste år og løber til og med første halvår næste år. 

Dambækgaard vil skab en bæredygtig bondegård på Stevns, men det formål at inspirere turister og 

kursister til en mere bæredygtig og klimavenlig livsstil via undervisning og gæstgiveri. Til det etablerer de 

kursuslokale/restaurant, køkken og værelser. Projektet er i gang. 

 

Hellested Friskole og Børnehus ønsker som led i deres helhedsplan for udemiljøet omkring skolen at skabe 

en større forbindelse mellem skolen/børnehuset og det omgivende lokale samfund ved at skabe et udeliv 
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og en udekultur, der hænger sammen med institutionens overordnede værdier om at være en kultur- og 

naturorienteret institution. Vi har støttet etableringen af et naturlegeområde med tilhørende multibane, 

hvor elverhøj, elverkongen og hans elverpiger smukt udfolder sig. Projektet er afsluttet. 

Søndergård skal være Stevns første besøgsgård, hvor besøgende herunder skoler og andre institutioner kan 

komme og være med i livets gang på et lille økologisk landbrug. Her kan man opleve produktionen af frugt 

og grønt og komme helt tæt på dyrene, der primært vil bestå af danske landracedyr og være med i 

aktiviteter knyttet hertil såsom malkning af geder og slyngning af honning. Projektet er i gang. 

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 2018 har vi høj grad støttet projekter, der kan være med til at bringe mennesker sammen og projekter, 

der kan skabe nogle nye små lokale arbejdspladser. Vi er glade for, at vi har kunnet støtte de seks projekter. 

Vi synes, at det er gode projekter med potentialet til at vokse sig større. 

Vi har igen i 2018 modtaget 220.000 kr. i støtte til arbejdet fra Stevns kommune, og det er vi meget glade 

for, og 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 finansiering. 

Vi opfordrer stadig alle til at udvikle projekter og søge LAG-midler. Tag et kig på vores hjemmeside 

udviklingstevns.dk og se om ikke et af vores 12 aktivitetsområder kan friste. 

Folkemødet på Bornholm 

Igen i 2018 deltog Udvikling Stevns i folkemødet på Bornholm, hvor vi fik inspiration til vores arbejde, 

ligeledes har vi lært hinanden at kende på en god måde, hvilket gør arbejdet i bestyrelsen lettere og 

sjovere. 

Vores egne projekter om landsbyernes samarbejde og vision for Stevns. 

I 2018 har vi arbejdet meget med vores egne indsatser – både Landsbyforum, som jeg nævnte tidligere, 

men også den vision for landdistrikterne, som vi har holdt flere workshops for at få inputs til. Vi vil gerne 

tage en mere aktiv rolle i at skabe og understøtte en positiv udvikling for Stevns, og samlede derfor Stevns i 

arbejdet med at skabe en fælles borgerdrevet vision for Stevns med udgangspunkt i en 

landdistriktsdagsorden. Det helt store arrangement i den sammenhæng var vores egen lokale 

Landdistriktskonference for Stevns, som vi arrangerede i efteråret sidste år, og som trak over 50 deltagere. 

Visionen for landdistrikterne er nu ude til inputs, og vi ser frem til målrettet at arbejde videre med de 

indsatsområder, som vision peger på, og vi vil arbejde for, at andre gør det samme. Vi præsenterer også 

Stevns Kommune for visionen, og ser frem til både et godt samarbejde med kommunen om indsatserne, og 

at kommunen indarbejder nogle af indsatserne i deres planer for udvikling af Stevns. Vi ser den også som et 

stærkt input til den næste programperiode for LAG-ordningen. 

Landdistrikternes Fællesråd 

I 2018 skete der også noget vigtigt for LAG’erne landet over, som vi i Udvikling Stevns var med til at bakke 

op fra starten. LAG’erne er blevet optaget i Landdistrikternes Fællesråd, så vi nu har en 

interesseorganisation, der kan bakke os op, og være med til at arbejde for vores sag. 
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Lidt om fremtiden 

2019 ser spændende ud for Udvikling Stevns. Vi modtog rekord mange ansøgninger til vores 

ansøgningsrunde – hele 16 til første runde, hvoraf 14 endte med at søge midler. Vi har støttet ni af de 

projekter, som vi glæder os til at følge. 

Vi har nu formodentligt kun én ansøgningsrunde tilbage i denne programperiode, og det er i 2020 med 

deadline 1. februar. 

I 2019 glæder vi os også til at følge LAG’ernes medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.   

Tak  

Sluttelig vil jeg takke for det gode samarbejde i bestyrelsen, og en særlig stor tak vores koordinator Thomas 

Christensen for inspiration og hjælpsomhed. 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne, 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 2019, som er som følger: 

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 

          

Indtægter         

Tilskud Ministeriet 
           
63.684,25  

    
63.684,25  

    
63.684,25  

    
63.684,25  

 
254.737,00  

Tilskud Stevns Kommune 
         
220.000,00                     -                       -                       -    

 
220.000,00  

Renteindtægter         

Indtægter i alt 
         
283.684,25  

    
63.684,25  

    
63.684,25  

    
63.684,25  

 
474.737,00  

            

Udgifter          

Markedsføring 
              
5.000,00  

      
5.000,00  

      
5.000,00  

      
5.000,00  

    
20.000,00  

Kurser og kompetenceudv. 
              
1.500,00  

    
22.000,00  

      
1.500,00  

      
5.000,00  

    
30.000,00  

Rejseudgifter 
              
2.500,00  

    
15.000,00  

      
2.500,00  

      
5.000,00  

    
25.000,00  
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Arrangementer mv. 
              
2.000,00  

      
2.000,00  

      
2.000,00  

      
2.000,00  

      
8.000,00  

Revisor 
              
7.000,00      

      
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 
         
112.375,00  

 
138.375,00  

 
105.375,00  

 
111.375,00  

 
467.500,00  

Resultat 
         
171.309,25  

  -
74.690,75  

  -
41.690,75  

  -
47.690,75  

      
7.237,00  

 

Christian Bille Larsen stillede spørgsmål vedrørende, om der var tilstrækkelige midler i overgangsårene kun 

med et overskud på godt 7.000 kr. 

Koordinator Thomas Christensen orienterede om, at der var tilstrækkeligt opsparede midler fra årene 2015 

og 2016 til at klare overgangsårene tilfredsstillende. 

Drift- og likviditetsbudget blev godkendt ved akklamation uden yderligere bemærkninger. 

 

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

 

8) Valg af formand jf. § 9. 
 

Da formanden er valgt for to år og formand Jens Kierkegaard modtog genvalg sidste år, er der ikke valg til 

formand i år, men først igen i 2020. 

 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9. 
 
På valg til bestyrelsen er: 

1. Jens Sørensen, modtager genvalg 

2. Hanne Nilsson, modtager genvalg 

3. Jan Erik Dahl Hansen, modtager genvalg 

Der er valg til 3 bestyrelsesposter. 

Der var en yderligere kandidat, der meldte sig: Niels Tryde, som opstillede som privat borger. 

Alle kandidater præsenterede sig, hvorefter der blev skredet til skriftlig afstemning. 

Hanne Nilsson modtog 15 stemmer, Jens Sørensen modtog 14 stemmer og Jan Erik Dahl Hansen med 14 

stemmer blev valgt. Niels Tryde fik to stemmer og blev ikke valgt. 
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10) Valg af suppleanter jf. § 9. 
 

På valg til suppleanter er: 

1. Roula Albitar Nielsen, modtager genvalg 

2. Tom Nielsen, modtager genvalg  

 

Der er valg til 2 suppleanter. 

Der var ingen yderligere kandidater. 

Roula Albitar Nielsen (1. suppleant) og Tom Nielsen (2. suppleant) blev valgt ved akklamation. 

 
11) Valg af revisor. 
 

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Bent Pedersen, BP Revision. 

Bent Pedersen, BP Revision blev valgt ved akklamation. 

 

12) Eventuelt. 
 

a) Jens Kierkegaard tog ordet for at sige tak til dirigenten. 

 

Der var ikke flere indlæg under punktet eventuelt. 

 

Dirigenten ophævede generalforsamlingen. 
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Underskrifter dirigent og bestyrelse: 

 

Dir. Johnny Andersen 

 

Jens Kierkegaard 

 

Jens Sørensen 

 

Bjarne Hendrichsen 

Lars Klausen 

 

Jan Erik Dahl Hansen 

 

Hanne Nilsson 

 

Ellen Manelius Knudsen 

 

Keld Parsberg 

 

Louise Halkjær  

 

Thomas Overgaard 

 

Lene Madsen Milner

 


