
Referat af Ordinær Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd 

Tirsdag den 28. marts 2022 i Hårlevhallen, 4652 Hårlev. 
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Referat: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Lars Klausen som dirigent.  

Lars Klausen blev valgt som dirigent ved akklamation.  

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via e-mail til alle medlemmer den 8. marts 2022, hvilket er med 21 dages 
varsel. Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel 
ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan se via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen. 
Alle medlemmer har angivet en mailadresse. 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog kommunikations- og markedsføringskonsulent Marie Bisschop-Thomsen som 
referent. 

Marie Bisschop-Thomsen blev valgt som referent ved akklamation. 

3. Formandens beretning 

Formand Lars Warm aflagde sin beretning for 2021: 

--- 

Kære medlemmer, bestyrelseskollegaer og medarbejdere i Stevns erhvervsråd 



Min beretning er jo bestyrelsens beretning – lidt senere vil Thomas aflægge Erhvervsrådets beretning, så 
jeg vil fokusere på nogle af de vigtigste områder for bestyrelsen. 

Et af hovedtemaerne for bestyrelsen i 2021 har været vores nye store projekt, Stevns evolution – 
Fremtidens Globale Lokalsamfund. 

Den har stået på adskillige møder i løbet af året i Visionsrådet, som er tilknyttet hele Stevns Evolution 
projektet. Det har været en meget spændende proces, som allerede har kastet en lang række meget 
kreative forslag af sig til udvikling af Stevns. Rådet forsætter sit arbejde i 2022. 

Under projektet har vi en række udviklingsgrupper, hvor vi på tværs af faggrupperne ønsker at skabe nye 
muligheder for virksomheder på Stevns. Specielt gruppen Sport og Events er kommet godt fra start, men vi 
håber også at se en udvikling indenfor grupperne ”Jordbrug og fødevarer”, samt ”Industri og Produktion”. 
Kontakt gerne Thomas og teamet, hvis I kunne tænke jer noget mere udvikling inden for jeres fagområde, 
og gerne selv vil bidrage med kreativitet til processen. 

En masse tanker er dukket op i løbet af året: Det kunne jo være spændende, hvis f.eks. nogen af alle de små 
autoværksteder og lokale elektrikere tog udfordringen op med det markante skifte i danskernes bilpark, 
fra fossil til el, og etablerede fælles værksteder, så man både kan klare bilen og den 800 volt el samtidig. 
Det kunne også være spændende om nogle af håndværkerne greb bolden på bæredygtighedsbølgen og 
f.eks. samlede sig for at byde ind på DGNB-certificeringen, som skyller ind over Danmark – Alle større 
udbud stiller krav om DGNB-certificering i dag! Flere skoler på Stevns arbejder med tanker om undervisning 
omkring iværksætteri på skoleskemaet, måske man kunne byde ind her. 

Eller hvad med at byde ind på tanken om at etablere erhvervsbyer i Stevns, hvor man deles om vand, 
varme, medarbejdere, biler, udstyr m.m. 

Vi havde i 2021 kommunalvalg, hvor der blev ændret på en del poster og dermed også i den kommunale 
repræsentation i bestyrelsen i Stevns erhvervsråd. I den forbindelse skal der lyde en meget stor tak til 
tidligere borgmester Annette Mortensen og den tidligere formand for AET, Mikkel Lundemann, som begge 
trofast mødte op til vores bestyrelsesmøder og har været en stor hjælp som loyale repræsentanter og 
ambassadører for Erhvervsrådet i det politiske system på Stevns. I den forbindelse vil jeg gerne byde vores 
nye kommunale repræsentanter i bestyrelsen velkomne, nemlig borgmester Henning Dam Nielsen og 
udvalgsformand Bjarne Nielsen – begge har allerede deltaget på vores bestyrelsesmøder  og viser den 
samme seriøse støtte til erhvervslivet på Stevns, som Annette og Mikkel gjorde – vi glæder os meget til 
samarbejdet med jer og resten af kommunalbestyrelsen. 

Desuden kom der midt på året også en række nye direktører i Stevns kommune, hvor vi i Erhvervsrådet er 
meget glade for samarbejdet med kommunaldirektør Henrik Nielsen, som også deltager i vores Visionsråd 
og ”vores” nye resort direktør, Ellen Hvidt Thelle, som vi ligeledes har et fortræffeligt samarbejde med. 

Som afslutning vil jeg gerne sige tak til Jan Erik, som efter 2 perioder i Bestyrelsen, har valg ikke at 
genopstille – du har været et frisk pust i bestyrelsen. 

Jeg vil lidt senere på vores erhvervstræf se lidt ud i fremtiden, men slutte min beretning her. 

--- 

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.  

 



4. Den driftsansvarliges beretning 

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde beretning: 

--- 

Ordinær generalforsamling Stevns Erhvervsråd 2022 
Erhvervschefens beretning over 2021 

2021 var året, hvor Stevns Erhvervsråd fyldte 10 år. Det fejrede vi med åbent hus med spændende 
og inspirerende indlæg om iværksætteri, virksomheder og erhvervsudvikling. Vi valgte at se 
fremad. Vi valgte at beskæftige os med vores muligheder. 

Vi kunne også have valgt at se bagud, og her håber jeg ikke, at nogen tænker Minds of 99 og deres 
sang ”alle skuffer over tid”. Jeg synes, at vi har nået meget på 10 år, men det kan være vanskeligt 
både at redegøre for og at se ude fra.  

Vi har arbejdet med og gjort mange ting, men mest af alt er jeg stolt over det helt nære; de 
iværksættere, som vi har hjulpet i gang, de virksomheder, som vi har hjulpet videre, de 
netværksrelationer og samarbejder, som vi har skabt.  

Jeg håber, at I kan se og har lagt mærke til noget af det. 

Ikke mere om 10 års historik – nu sætter beretningen fokus på 2021. Året, hvor Covid-19 næsten 
slap os som pandemi, men hvor eftervirkninger kun lige var begyndt. 

Vi havde i 2021 ligesom i 2020 stadig en velbesøgt hotline i Jesper, der hjalp iværksættere og 
virksomheder med at navigere gennem ordningerne, og vi gav sparring på forretningsmuligheder.  

Erhvervsservice 

Vores virksomhedsservice var heldigvis meget andet end Covid-19 i 2021, hvilket også har givet 
primært Jesper en bred vifte af virksomhedsrettede aktiviteter. Vi har igen haft fokus på vores 
udviklingsforløb for virksomheder i form af OneDay om salg og markedsføring og vores velkendte 
RaketVækst om strategi og forretningsudvikling.  

Vi fik også skub i vores udviklingsforløb med Køge Handelsskole og DTU, hvor vi i projektet MORE 
med Køge Handelsskole har 9 virksomheder igennem forløb om ledelse, organisations- og 
forretningsudvikling og de systemer, som kan understøtte denne udvikling og i projektet Kom Løft 
med DTU i Ballerup har 8 virksomheder i forløb om strategi, processer, teknologiudvikling og 
produktion.  

Projekter som MORE og Kom Løft bringer både erhvervsrådet og virksomheder tættere på 
kompetente videninstitutioner og give penge i erhvervsrådets kasse, så vi kan øge vores indsatser. 
Den type projektsamarbejder søger vi flere af. 

 



Vi har også sendt virksomheder i forløb med private rådgivere gennem projektsamarbejder med 
Erhvervshus Sjælland og de for tiden talrige puljer, som gerne vil betale halvdelen af jeres 
rådgiverregning. Så husk at kontakte os før i entrerer med privat rådgivning. 

Vi har også i 2021 udvidet vores indsats med egne projekter. Vi har hentet 200.000 kr. til at sikre, 
at private aktører kan få lov til at etablere alternative overnatningsformer målrettet turister. I 
samarbejde med Stevns Kommune og en ekstern ekspertkonsulent skal vi finde vejen gennem 
lovgivningen for projekterne. 

Vi har hentet ca. 1,45 mio. kr. til vores projekt Stevns Outdoor, som skal skabe flere outdoor-
aktiviteter i Stevns og et netværk for outdoor på tværs af byer, forsamlingshuse, idrætsforeninger, 
sportsklubber og private virksomheder. Stevns skal være en endnu mere attraktiv outdoor-
kommune – også kommercielt. Stevns Outdoor drives primært af Cathleen og Katharina. Katharina 
er timeansat i projektet. 

Denne succes med relevante eksternt finansierede projekter, som skaber mere økonomi og flere 
indsatser for erhvervsrådet, har fået os til at ansætte en projektkonsulent – Mette Lerdorf – som 
skal løfte den indsats yderligere. Velkommen til Mette, som har første arbejdsdag på fredag. 

Vi har som i alle årene kørt vores iværksætterprogram med individuel sparring, 
informationsmøder, iværksætterkursus, netværk og direkte kontakt til de nye virksomheder. 
Ligesom vi har ydet sparring til etablerede virksomheder om alt fra strategi og ledelse over 
finansiering til markedsmæssige muligheder og kommunale planmæssige forhold. Vi har også 
bidraget til etableringen og driften af et netværk for kvindelige ejerledere. 

I 2021 kom den nationale klynge for bygge- og anlægsbranchen We Build Denmark til regionen, og 
vi etablerede straks et samarbejde med kontoret i Næstved. Samarbejdet har affødt 
arrangementer om bæredygtigt bygge og om teknologi i byggeriet. Det samarbejde satser vi på at 
udvide, så vores stærke bygge- og anlægsbranche får udbytte af den nye klyngeorganisation. 

Turismeerhvervet 

Nu er det tredje generalforsamling i træk, hvor jeg kan fortælle, at vi har fået ny 
erhvervskonsulent med fokus på turisme. Jeg håber, vi kan beholde Cathleen i mange år. Hun har 
på 8 måneder sat skub i rigtigt mange initiativer. 

Hun har bragt sit netværk med sig og sikret, at Stevns blev valgt som samarbejdskommune af 
Aalborg Universitet til deres turismelinje, så deres studerende i 2021 kiggede på 
udviklingspotentialer for Stevns. 

Vi har afholdt ”Slut på turistsæsonen” og nu ”Start på turistsæsonen” for at tage pulsen på 
turismeudviklingen og sikre samarbejde og koordinering mellem vores lokale aktører. 

For at skabe tættere samarbejde til vores destinationsorganisation SydkystDanmark sidder 
Cathleen fast en gang om måneden hos dem i Vordingborg. I forlængelse deraf, har hun løftet 
Stevns-sitet under SydkystDanmark, som har fået et nyt udtryk og et brede udvalg af tilbud, der 



bedre understøtter strategien om, at få turisterne til at blive længere og udforske et større 
område af Stevns.  

Vi har sammen med Partnerprogrammet til Stevns Klint igangsat et samarbejde med 
konsulentfirmaet Frame & Work med henblik på at lave et tool-kit til erhvervet som skal hjælpe 
dem til at brande sig og fortælle historien om verdensarven igennem deres markedsførings- og 
produktaktiviteter. Det skaber fælles identitet for destinationen og sammenhold aktørerne 
imellem. 

Og så har Cathleen selvfølgelig været rundt og besøgt tæt på alle oplevelses- og turismeaktørerne 
og sparret med flere af dem, så vi også her stræber efter at være tæt på virksomhederne. 

Kommunikation og markedsføring 

Man tænker måske ikke så meget over det, når det er der, men hvis det ikke var, så ville vi alle 
opdage det. Hvad er det? Det kan nok være mange ting, men jeg taler om den store 
kommunikations- og markedsføringsindsats, som Marie står får. 

I 2021 har vi ud over den månedlige og ugentlige ja daglige kommunikation via nyhedsbreve, 
invitationer, remindere, annoncer, Facebook og LinkedIn mv. også igen fået et erhvervsmagasin på 
gaden og vi kan lige om lidt lancere ny hjemmeside og helt nyt design for Stevns Erhvervsråd. I kan 
kalde det vores fødselsdagsgave til os selv – et ansigtsløft til den tiårige. Godt gået Marie. 

Samarbejdet med Stevns Kommune 

Vi arbejder løbende for at gøre Stevns til et endnu bedre sted at drive virksomhed, og det synes 
jeg, at vi har et godt samarbejde med Stevns Kommune om. I 2021 fik vi rigtigt gang i vores nye 
360-graders-paneler, som hjælper med at afklare og bringe sager ind i kommunen. Vi er også 
lykkedes med at få lidt salg i erhvervsjorden i Hårlev, og vi har hjulpet virksomheder til nye lokaler.  

Sammen laver vi også vores årlige bygge- og anlægsmøde. Vi laver Erhvervstræf, som løber af 
stablen her efter generalforsamlingen. Jeg glæder mig til et fysisk erhvervstræf efter sidste års 
onlinemøde.  

Tak til Stevns Kommune for at støtte op om erhvervslivet – vi håber, at det bliver til endnu mere 
fremover. 

Afslutning 

Til slut vil jeg gerne takke hele holdet bag alt arbejdet. Jeg har nævnt dem for jer løbende. En 
særlig tak til Jesper for hans 8 år som ildsjæl i Stevns Erhvervsråd. Jesper drager som I sikkert ved 
med familien til Jylland til sommer, og vi skal finde en ny til at løfte arven efter ham. Husk at få 
afsluttet jeres forløb med ham.  
Tak til bestyrelsen for fokus på udvikling. Og, tak til alle jer medlemmer, som bakker op. Vi skal 
have mange flere af jer, så prik gerne til kollegaerne og tag dem med til vores tilbud. 

 



Tak for 2021 og hurra for 2022, hvor vi skal videre med vores projekter, med Stevns Evolution og 
med at hjælpe alle de virksomheder og iværksættere, som vi kan opdrive.  

--- 

Den driftsansvarliges årsberetning blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Erhvervschef Thomas Christensen gennemgik årsregnskabet for 2021. 

Regnskabet viste et resultat på 273.616 kr., hvilket er mere end forventet, men fuldt 
tilfredsstillende i forhold til kommende investeringer. Overskuddet foreslås overført til 
egenkapitalen. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.  

6. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den 
afgående bestyrelse 

Erhvervschef Thomas Christensen redegjorde for bestyrelsens vedtagne plan for indsatsområder 
til fremme af foreningens formål. Planen er vedlagt referatet som bilag 1. 

Finn Rasmussen spurgte: Kunne der laves en uddybende artikel i næste magasin – hvordan 
kommunikerer vi mere ud om Stevns Evolution?  

Erhvervschef Thomas Christensen svarede: Det er et godt forslag, det gør vi. 

Planen for indsatsområder blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent 

Erhvervschefen fremlagde budgettet for 2022, som indstillet af bestyrelsen: 

Indtægter Budget 2022 
Arrangementer - indtægter                 75.000,00  
Erhvervsserviceindtægter                 30.000,00  
Stevns Kommune Erhvervsservice            1.656.400,00  
Stevns Kommune Tinghuset               435.000,00  
Udvikling Stevns               317.500,00  
Kontingenter               350.000,00  
Projekt SYL med Erhvervshus Sjælland               115.000,00  
Stevns Evolution                 96.000,00  
Projekter               150.000,00  
             3.224.900,00  
 
 
   
Udgifter   



  
Arrangementer - udgifter               125.000,00  
Erhvervstræf m. Stevns Kommune                 40.000,00  
Erhvervsserviceudgifter                 80.000,00  
Markedsføring               180.000,00  
Personale            2.629.200,00  
Kontor & Administration               150.000,00  
Tinghuset                 75.000,00  
Bestyrelsen                 20.000,00  
Andre omkostninger                 15.000,00  
Stevns Evolution                 10.000,00  
Projekter                                -    
             3.324.200,00  

  
Total                -99.300,00  

  
Afskrivninger                 10.000,00  
  
Resultat              -109.300,00*  

*Det negative resultat opvejes af indtægter på projektaktiviteter, som dog først kan driftsføres/indtægtsføres i 2023. 

Carsten Jacobsen: Hvad sker der med LAG midler. Kommer der nye midler i fremtiden, og bliver 
det muligt for Erhvervsrådet at få del i dem igen? 

Erhvervschef Thomas Christensen svarede: Det gør der. Stevns er udpeget som LAG-kommune i 
den nye programperiode, som træder i kraft næste år. Det er dog usikkert, om der kommer en 
LAG, der alene dækker Stevns kommune. Det skyldes, at der ser ud til at blive et krav om, at en 
LAG skal kunne ansætte en koordinator i minimum 30 timer om ugen, og det kan Stevns ikke, hvis 
økonomien pr. LAG bliver som den var i denne periode, og hvis der ikke findes en alternativ måde 
at finansiere en LAG-koordinator/landdistriktskoordinator på. Alternativet til en LAG alene 
dækkende Stevns er formodentlig en sammenlægning med den LAG, der lige nu dækker Faxe, 
Næstved og Vordingborg kommuner. Erhvervsrådet vil formodentligt ikke kunne fastholde 
sekretariatet for den nye LAG, og selvom sekretariatet fastholdes, så vil indtægten skulle 
modsvares af en ansættelse af en LAG-koordinator/landdistriktskoordinator, da det ikke er 
realistisk, at erhvervschefen også er LAG-koordinator i den nye periode/ordning. Erhvervsrådet 
kan fint stadig søge LAG-midler – både i en LAG for Stevns og i en større LAG, der dækker flere 
kommuner. 

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommenterer. 

 

Bestyrelsen fremlagde forslag om at fastholde kontingentsatserne på nuværende niveau. 



 
Kategori Forslag 2023 
Privatperson           500,00  
Iværksætter           500,00  
1 ansat inkl. ejer:       1.000,00  
2-5 ansatte inkl. ejer:       2.000,00  
6-10 ansatte inkl. ejer:       3.250,00  
11-50 ansatte inkl. ejer:       5.500,00  
> 50 ansatte inkl. ejer:       7.000,00  
Foreninger:       2.000,00  

Forslaget blev godkendt ved akklamation.  

8. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Opstillet til bestyrelsen er i alfabetisk orden: 

Agate Jul Jensen, House of Marketing 
Christian Christensen, DRYK 
Claus Larsen, CL Teknik 
Jens Hansen, Mad&Ro 
Rasmus Kjøng Jørgensen, KALK 
Steen Bonke Sørensen, LimeLight 

Der er valg til 4 pladser i bestyrelsen, og følgende blev valgt ved skriftlig afstemning: 

Agate Jul Jensen, House of Marketing  
Christian Christensen, DRYK 
Rasmus Kjøng Jørgensen, KALK 
Steen Bonke Sørensen, LimeLight 
 
Der var 26 stemmeberettigede, hvoraf én stemte blankt. 

10. Valg af 2 suppleanter 

Følgende opstillede som suppleanter til bestyrelsen: 

Claus Larsen, CL Teknik 
Jens Hansen, Mad&Ro 

Begge kandidater blev valgt ved akklamation.  



Baseret på stemmer ved bestyrelsesvalget blev Jens Hansen, Mad&Ro 1. suppleant og Claus Larsen, CL 
Teknik 2. suppleant.  

11. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision. 

Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision blev genvalgt ved akklamation. 

12. Eventuelt 

Der var ingen punkter til evt. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen. 

 

 

_____________________________  ___________________________________ 

Lars Klausen, Dirigent   Lars Warm, Formand 


