
Landsbyforum Stevns’ årsmøde 2022  
Referat, EW 21.04.2022 

 

Velkommen og mad 

Spørgsmål: Hvordan går det i din landsby? Og hvad ønsker du dig i byen? 

Valg af dirigent og referent 

 Formandskabets beretning v. næstformanden, Charlotte Baeré, Magleby 

Vi er sat i verden for at skabe fællesskab – og dét gør vi, men der mangler og meget og Corona har sat os 

tilbage. 

Vi er 21 landsbyer – men 18 medlemmer, der mangler stadig Havnelev, Frøslev og Tommestrup, og vi vil 

gerne gøre en indsats for at få dem med også. 

 

Runde: Hvordan går det i min landsby? Og spørgsmål og ønsker til Stevns Kommune 

Lille Heddinge: Vi savner vores cykelsti, som der er givet penge til, har to branddamme, der trænger til 

oprensning og så er vi spændt på, hvad det betyder ift. aktiviteter men også om trafikken. 

Stevns Kommune: cykelsti – budgetteret over to år. Udtænkt i år og bygget næste år. Skilt til 

forsamlingshuset. Følger op. Kontakt til naturteamet natmil@stevns.dk om branddamme. Der er gang i 

meget i Boesdal. Byggeriet næsten færdigt, udstilling ved at blive opsat, løbende trafikmålinger mv. 

Lyderslev-Gevnø: 2,1 mio. til Købmanden – lidt mere end, vi skal bruge, så nu er vi i gang. Og så er der 

kommet midler til legeplads fra LAG og Landdistriktspuljen. Vi har også gadekær, der trænger til 

oprensning. Købmanden er lavet til APS, som borgere har købt andele i. Købmanden forpagter.  

Spørgsmål om forsikring af legepladser? 

Enderslev: skilt legeplads ”al færden på eget ansvar”.  

Stevns Kommune: legepladser skal have en byggetilladelse, skilt, årligt opsyn med bemærkninger. 

Lund: Havneprojektet. Vi neddrosler en smule ift. vores projekt, men den skal virkelig renoveres. Vi har 

dialog med en fond og kystdirektoratet, men det er en langsom proces. Mindesten for transport af jøder – 

projekt sammen med en entusiast. Og tak til Stevns Kommune for hjælp til alt muligt med havnen men også 

fx helårsåbent toilet. 

Himlingøje: Ny i forsamlingshuset – vi skal have flere med til at løfte forskellige dele af de ting, der foregår, 

vi har meget, der skal vedligeholdes. Fået midler til biologisk behandling af gadekæret. Ny sorggruppe som 

er rigtig godt. Ro på omfartsvejen – det er godt! Har været en stor bekymring. 

Stevns Kommune: Statsvejsprocessen er aktiv, fordi penge er afsat, men der sker ikke noget lige pludselig, 

for der skal laves en ny miljøvurdering og en ny proces. 

mailto:natmil@stevns.dk


Valløby: Vores helt store projekt er vores pavillon, hvor alt er godkendt, og vi har midler, men vi har haft 

både syge og døde i borgerforeningen, og vi har været coronaramt, så nu skal vi tjekke om midlerne 

rækker. Forsøg på at etablere en købmand i samarbejde med dagrofa. Det er der nedsat en gruppe 

omkring. Problemer omkring trafik med landbrugsmaskiner i byen, som er for store til vejene. 

Julearrangement, fælles ostelavning mv. Det går godt med fællesskabet. 

Magleby: Vi er ikke kommet i gang med vores landsbytorv, bl.a. pga. corona men også fordi, 

maglebyborgerne måske egentlig hellere vil noget andet, end det, der blev skrevet ned i prospektet. Vær 

meget opmærksomme på, at når der er konsulenter, der hjælper, så skal I stadig virkelig have ejerskab over 

det i byen. Det går rigtig godt med skolen og miljøet omkring dér, der sker en masse, og det er et godt sted 

at være barn. Også god korpsånd i byen. Nyt initiativ omkring at byde nye borgere velkommen via 

vandværket. Men problemer med cykelstien.  

Varpelev: vejen igennem skal ned på 40 km i timen, og det er rigtig godt, og så har vi fået renoveret vores 

fortorve. Udskiftninger i bestyrelserne, sti på vej mellem Varpelev og Strøby og flere andre gode initiativer. 

Desværre har vi ikke fået ordentligt gang i vores hjemmeside endnu. 

Holtug: Flere faste arrangementer, og nye tiltag bl.a. Stevns Skaber Liv-arrangement på grønningen efter vi 

sidste år samlede mere end 20.000 til at få vores klintekonge lavet. Vigtigt nyhedsbrev ud til 

holtugborgerne – gennem stevnslandsbyer.dk. Forskel på links til landsbysiderne. 

Koordinator kontakter infoland. 

Enderslev: Foredrag gennem menighedsrådet – kan anbefales. Gruppe der renser gadekær sommeren over. 

Nyt værksted, hvor man kan mødes og reparere – en anden måde at være sammen på, og ikke ne 

konkurrent til forsamlingshuset. Arbejdsdage. 

Vråby: Faste dage, hvor vi mødes fx fastelavn. Flere og flere kommer med. Vi har også en brandstation midt 

i byen, som vi gerne vil gøre til et vartegn i byen. Der holder også en brandbil i Enderslev, så åske vi laver et 

fælles arrangment. Branddam hvor vi gerne vil lave flere adgangsstier. Generalforsamling – 9 stillede op til 

tre pladser. Pga. uenigheder men vi arbejder nu videre i byen, alle skal høres. Det handler bl.a. om veje – 

som virkelig er noget, der kan sætte sindene i kog. Vi har en vejgruppe, der arbejder videre med det. 

Enderslev: i vores vedtægter står der, at vi skal varetage byens interesser, og det er bare vigtigt at vi alle 

både i landsbyerne og i landsbyforum. Så har man også en stærkere stemme overfor kommunen.  

Mulighed for at tage det op i Landsbyforum – hvad er det man repræsenterer og hvad er egentlig opgaven? 

Strøby: To nye medlemmer i bestyrelsen og nogle gode snakke i byen omkring, om vi fortælle folk nok, hvad 

vi laver og om de ved, at vi er der. Vi går ind i en ny tid, hvor der måske sker en udvikling i vores arbejde. 

Vores legeplads er endelig i gang. Det er noget byen har ønsket sig i mange år.  

Gode råd: 

- Find en makker, nogle der vil projektet ligeså meget som dig selv. Nogle med andre kompetencer 

end dig selv.  

- Vi fik søgt LAG-midler, indhentet tilbud, snakket med LAG-koordinator mv. Så har vi haft masser af 

god kontakt med kommunen. Fik lavet tillæg til brugsretsaftale, jordprøver mv. anede ikke 

hvordan, men Stevns Kommune hjalp. RING TIL KOMMUNEN, hvis du er i tvivl. 

- Fik tilsagn til midler fra LAG og manglede resten. Fik resten fra Nordea-fonden. 

- Det er et sejt træk, men nu er vi der næsten. 



 

Status og det næste halve år v. koordinator 

 

Stevns Outdoor v. Katharina Ottosen 

 Hvad sker der? Hvad kan vi være med til? 

Pause 

Landsbyer præsenterer projekter: Lille Heddinge og Strøby 

Desværre nåede vi ikke meget af Lille Heddinge forsamlingshus, der har gjort et stort arbejde for at samle 

penge ind. Det må vi have til gode. 

Lidt om fundraising v. Koordinator 

Der er udarbejdet en skabelon til at søge midler hos landsbyforum – den sendes ud med referatet. 

Årsmøde dagsorden: 

- Godkendelse af regnskab fra sidste regnskabsår  

Regnskabet er godkendt. 

- Godkendelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af medlemskontingent for 

det kommende år  

Budgettet er godkendt. 

- Valg af formandskab  

Charlotte Baeré, Lone Christiansen, Malene Haahr,  

- Valg af 2 bilagskontrollanter  

- Indkomne forslag  

- Forslag til indsatsområder for det kommende år  

Formandskabets forslag er at fortsætte de nuværende: 

It-platform, Støtte til fælles fondssøgning til projekter, Samarbejde med Stevns Kommune, Samlingssteder 

ude og inde, Støtte til sammenhængskraft og rekruttering – med opkvalificering og samarbejde. 

 

- Eventuelt 

Byfest 25. juni i lyderslev 


