Landsby Forum, Endeslev Forsamlingshus, 4. marts 2019, kl. 19.00 – 21.00
Deltagere: (kommentarer)
Hans og Jens fra Holtug Borgerforening
Flemming og Uffe fra Endeslev Bylaug
Charlotte og Louise fra Magleby
Peder Krogsgaard fra Lille linde, (hans første møde)
Anne-Grete fra Hellested Borgerforening, (repræsentere også byerne, Barup, Tåstrup og Arnøje)
Sara og Lone fra Strøby Borgerforening, (Sara har heller ikke fået referat fra sidst, bør være på
Landsbyforums hjemmeside.)
Flemming Steen Petersen, Stevns Frivillighedscenter
Birgit og Rita Fra Himlingeøje Forsamlingshus
Marianne og Henrik fra Sigerslev Borger- og grundejerforening – (Efterlyser lister over dem der er med i
landsbyforum. Ønsker mere beskrivende referater)
Birgit og Bjarne fra Varpelev Borgerforening
Finn Nielsen fra Lille Heddinge
Liselotte Hansen og Erling fra Valløby borgerforening, (ønsker referater selvom man ikke er med til et
møde.)
Thomas Christensen, Udvikling Stevns sekretariat
Helle Merethe Johannsen, Udvikling Stevns sekretariat, referent.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Velkommen v/Thomas Christensen.
Kort præsentationsrunde
Kort opsamling på foregående møder i Landsbyforum Stevns og kort gennemgang af dagens program
De tre store områder:
a. Organisering af landsbyforum
b. Samarbejdsmodel med Stevns Kommune
c. It-platformen
5. Nyt fra Landsbyerne
6. Evt.
Referat
1) Velkommen v/Thomas Christensen.
Koordinator for Udvikling Stevns, Thomas Christensen bød velkommen og var glad for at se så mange
deltagere.
Læs mere om Udvikling Stevns på www.udviklingstevns.dk

2) Kort præsentationsrunde og bordet rundt (se deltagere)
Alle tilstedeværende præsenterede sig bordet rundt og eventuelle kommentarer står i ( ).

3) Kort opsamling på foregående møder i Landsbyforum Stevns og kort gennemgang af dagens program
og mål v/Thomas Christensen (slide 4-5 i vedhæftede præsentation)
Thomas Christensen redegjorde kort for målet med dagens møde, og gav en kort gennemgang af
møderækken og arbejdet frem til dette møde.
4) De tre store områder: (slide 6-7 i vedhæftede præsentation)
•
•
•

Organisering af landsbyforum
Samarbejdsmodel med Stevns Kommune
It-platformen

Thomas gennemgik søjlerne og uddybede dem – derefter drøftede vi fordele og udfordringer in plenum.
Thomas foreslog at alle gav deres mening tilkende i forhold til ovenstående gennemgang:
Anne-Grete, Hellested - Der findes forsamlingshusene, der har en fællesforening i forvejen, hvordan gør
man det? Skal de/kunne de være en del af landsbyforum? Kunne frivillighedscenteret være sekretariat for
Landsbyforum fremadrettet?
Uffe, Endeslev - foreningsdannelse giver mening.
Finn, Lille Heddinge – synes det er er tre rigtig gode søjler – men ser store udfordringer?
Rita, Himlingeøje – Løsere struktur
Henrik, Sigerslev – troede at der var penge til alle landsbyerne samt sekretariat fremadrettet – Thomas
redegjorde for LAG’s opbygning
Sara, Strøby – giver fin mening at organisere sig i forening, mht. hjemmesider via it-platform - er de kloner?
- nej selvstændige, men arbejder sammen.
Birgit, Himlingeøje – der er flere foreningen i Himlingeøje, gymnastikfore., bylaug, mfl. Hvordan kan det
håndteres? - Flere af landsbyrepræsentanterne mener at Borgerforeningen/bylauget har 1. prioritet, hvis
en sådan forening eksisterer.
Charlotte, Magleby – mange mennesker sidder i en forening fordi de brænder for det de laver og ikke så
meget for det organisatoriske
Flemming, Endeslev - foreslog at alle landsbyer etablerede et samarbejdende forum
Hans, Holtug – mener at det er vigtigt at det er legitime foreninger, der er repræsenteret i landsbyforum
Marianne, Sigerslev - er i tvivl om de kan sælge det i byen, hvis ikke Stevns kommune bakker op med evt.
penge. Enig i at borgerforeningen/bylaug er den samlende forening omkring byen.
Erling, Vallø – han er forvirret… de kommer fra en by med 700 hoveder og har 75 medlemmer, han mener
det går for hurtigt. Birgit - der er flere foreninger, det kunne være en brik til at de får snakket sammen på
tværs af foreningerne.
Flemming, Endeslev for mig er det vigtigt at menneskene er med… forsamlingshuset er en forretning,
fodboldforeningen - de går op i fodbold, osv. Bylaug/borgerforeningen er hele landsbyens fællesskab.
Anne-Grete, Hellested - jeg gik ind i det her for at blive inspireret - hun bryder sig ikke om at være
økonomisk forpligtet ved fx kr. 5.000,- ift. til Stevns kommune.

Hans, Holtug – formål at fremme dialog og samarbejde, udveksle ideer og støtte hinanden.
Uffe, Endeslev – når vi snakker unge mennesker, kan i/vi få fat i dem?
Sara, Strøby – unge mennesker, tænke lidt ud af boksen, de vil ikke forpligte sig. Men gerne ”shine” i et
enkelt projekt→flere ad hoc opgaver, fx cykelskur, malerarbejde, oprette resursebanker i landsbyerne
Birgit, Varpelev – skal vi have et landsbyforum?..
Rita, Himlingeøje – skal et interessefællesskab ikke have lov at være med, skal/behøver det at være
legitimt?
Peder, Lille Linde – han synes godt om en organisering, Fælles IT platform, så kunne man fx se om der var et
ledigt forsamlingshus.
Flemming, Endeslev - du har muligheden for at melde til…
Flere foreslog automatisk medlemskab af landsbyforum? Borgerforeninger/bylaug
Afsluttende rundte, hvor alle landsrepræsentanterne gav udtryk for deres aktuelle holdning:
Magleby - kan leve med en organisering, men går ind for den løse. Mht. Kommunen – hvis vi står sammen
så kommer de med. Yes til IT platform
Endeslev – It platform, så kommer kommunen også, skal være en organiseret legitim forening
Holtug - formelt samarbejde, forening, fælles it, kommunen skal nok komme
Vallø - en lidt løsere model, vil tale det op i vores by - tvivl, tvivl
Hellested – ønsker løsere model. Mht. IT- platform, har vi Min Landsby og der løber vi ikke fra, hjemmeside
bob-bob..
Lille Heddinge - Finn har ikke mandat til noget, men tror at der kan etableres et bylaug på sigt, der er pt kun
et forsamlingshus under revitalisering. Ingen kommentarer til de tre søjler (efterfølgende ja til alle søjler)
Varpelev – Birgit er grundigt vaccineret mod foreningsdannelse, men synes at et forum er en god ide til
udveksling af ideer, fx interessegrupper. Bjarne er usikker
Sigerslev – hælder til en juridisk enhed, da styring er vigtig, de vil meget gerne være med til at dele,
inspireres og ”stjæle” gode ideer fra hinanden
Himlingeøje – vi er 3-4 forskellige foreninger og hælder til en løsere model, da det er de sammen
udfordringer vi alle har, hvor skal man lægge sin energi, hvor mange møder skal man gå til…. De har dog talt
om at der skal være noget mere fælles – vi bør have et landsbyforum, hvor vi kan mødes på tværs.
Flemming – er observatør fra frivillighedscenteret, har ingen mening om det, det må vendes med Lena,
men personligt mener han, at vi skal have et landsbyforum.
Strøby – foreningsmodellen er nok vejen frem pga. struktur. Ja til fælles IT- platform,
Lille Linde – en forholdsvis stram styring, en forening – om kommunen er med eller ej, er lige meget, så må
vi klare det selv. Fælles IT platform.

5) Nyt fra Landsbyerne
Anekdoter: Uffe, Endeslev Bylaugs dannelse, hvor der i flere år var frokost på kommunen med sild og snaps
en gang om året.:-) Birgit, Varpelev borgerforening opstod pga. nedlæggelse af trinbræt for 35 år siden –
tak for at i delte jeres historier med os 😊
Holtug er ved at finde ud af om kontingent skal være 0,- det vendes på generalforsamlingen.
Himlingøje har generalforsamling på onsdag, d. 6. marts
Strøby har inviteret Teknik og miljø til deres generalforsamling.
Magleby - Charlotte fortalte om sodavandsdiskotek i Magleby Forsamlingshus i sommerhalvåret, da det
ikke skal opvarmes, stilles huset gratis til rådighed for arrangementet. Alle unge er velkomne. Området
bliver hegnet af og SSP er med ind over for at ”passe” på vores unge mennesker.
Flemming opfordrede til at landsbyerne i forhold til affaldsindsamling, kiggede på følgende hjemmeside:
www.rennatur.org – der er nogle ruter, man kan byde ind på, der er en gevinst på kr. 3.000,Sara/Lone - Hvor skal de næste 2 møder holdes, må man byde ind.? Ja.

6) Evt.
Der var ingen punkter til evt.

Farvel og tak for en spændene aften.

