Ordinær Generalforsamling 2020
Formandens beretningen over 2019
Først og fremmest hjertelig velkommen til alle jer fremmødte til en af de første fysiske sammenkomster i
Stevns Erhvervsråd i mange måneder.
Vi har i bestyrelsen fået en noget længere periode i bestyrelsen end ventet, bla. fordi vi tidligt valgte at
udskyde generalforsamlingen til dette senere tidspunkt, frem for en online løsning, som eller havde været
rammerne om en generalforsamling på det formelt korrekte tidspunkt.
Perioden har jo i høj grad været præget af Corona-krisen, men herom senere.
Stevns Kommune vedtager i 2018 en 4 årig plan for Erhvervspolitikken på Stevns, en plan som dækker
perioden 2019 til og med 2023. Til at gennemføre den direkte erhvervsservice i planen, har Stevns
Kommune indgået en flerårig aftale med Stevns Erhvervsråd.
For at sikre maksimal fokus på at nå målene i Erhvervspolitikken 2019-2023, indledte vi i bestyrelsen
aktiviteterne i sommeren og efteråret 2019 med et strategiseminar, hvor vi fik mål, strategi og
handleplaner diskuteret igennem og fik sat skub i handleplanerne.
Fælles fodslaw har i den forbindelse været vigtig, så en lang række politikere har været involveret i
processen og sekretariatet i Stevns Erhvervsråd har gearet op til at kunne følge op på slagets gang i løbet af
den kommende periode.
For at ikke at miste jordforbindelse i processen, har vi valgt at gøre vores bestyrelsesmøder mere
praksisorienteret og indleder alle vores bestyrelsesmøder med et foredrag af en Stevnsvirksomhed, som
fortæller om de erfaring man har gjort sig med indsatsen fra Stevns Erhvervsråd og hvordan vi kan blive
bedre til at støtte vores medlemsvirksomheder. Desuden præsenterer sekretariatet løbende status omkring
opnåelsen af målsætningerne i Erhvervspolitikken.
Erhvervspolitikken 2019 – 2023 har som indsatsområder: Løsningsorienteret sagsbehandling, Fysisk- og
digital infrastruktur, vi taler her hovedsagelig veje, internet og mobilnet, iværksætteri, forretningsudvikling
og ikke mindst profilering af Stevns. På alle områder har Thomas Christensen og hans team ydet en stor og
uvurderlig indsat i at støtte en lang række virksomheder på Stevns, så vi på områderne iværksætteri,
forretningsudvikling og profilering når målsætningerne i Erhvervspolitikken. På indsatsområdet
infrastruktur og digitalisering har vi stadig til gode at se de afgørende fremskridt omkring veje og netværk –
specielt behovet for bedre online adgang har vist sig vigtigere end nogen sinde før, så det kan ikke gå
hurtigt nok med at få forbedret internet og mobiltelefoni – vi skubber på og håber at digitaliseringen
kommer op i fart i sidste halvdel af 2020.
Et af bestyrelsens væsentligste arbejdsområder er at skabe de rammerne der skal til for at nå de mål, som
Stevns Erhvervsråd skal nå. Mål når man ved at gøre indsatser, indsatser kræver ressourcer og ressourcer
koster penge. Økonomisk bidrager medlemsvirksomhederne kun med godt en 10-del af det samlede
budget og selv om vi også i den kommende periode lægger op til en regulering af kontingentet, skæpper
det ikke meget i kassen. Diverse projekter bidrager desuden til økonomien, bla. på turismeområdet, men
vores suverænt største bidragsyder er Stevns Kommune. Stevns Kommune er også den der høster langt de
største fordele af samarbejdet med Stevns Erhvervsråd, idet vores markante aktiviteter på
forretningsudvikling og iværksætteri inden for alle brancher på Stevns, skæpper rigtig godt i

kommunekassen i form af flere arbejdspladser, højere direkte og indirekte skatteindtægter og masser af
lokal liv i form af flere lokale virksomheder.
Der er ingen tvivl om at et holdningsskifte hos flere politikere i retning af en markant forøgelse af
Erhvervsrådets ressourcer vil give et tilsvarende boost til Erhvervslivet på Stevns – her er ikke tale om
almisser eller ”sædvanlig” støtte til endnu en forening, men en markant investering i både fastholdelse og
etablering af flere arbejdspladser, samt en fastholdelse og markant forøgelse af skatteindtægter i en tid,
hvor vi kan forvente en række magre år forud. Vi taler her ikke om procenter, men om en samarbejdsaftale,
som økonomisk er 2-3 gange større end den nuværende!
Anlægsloftet er væk, så lad os bruge muligheden for, en gang for alle at give internet og mobiltelefoni et
markant løft på Stevns, forbedre vores veje så de er egnet til landbrug og transport og øge
tilgængeligheden til alle vores pragtfulde naturressourcer.
Coronakrisen kan jeg jo ikke komme udenom at nævne og uanset om man anser den for at være en absurd
hysterisk reaktion på en alvorlig influenzavirus eller en tvingende politiks nødvendighed for at rede
Danmarks og verdens sundhedssystemer, så var den, er den og vil den også være der i mange år frem, om
ikke andet så de økonomiske konsekvenserne af krisens tilstedeværelse i 2020/2021.
Vi har med stor forbløffelse kunne konstaterer, at mange virksomheder på Stevns, trods krisen, boomer
voldsomt hen over denne sommer, flere endda har omsætningsrekorder, landbruget får en stor høst og
turismen har travlt som aldrig før; MEN uanset hvad, så kan en lille økonomi som den danske ikke forblive
upåvirket af et generelt fald i den europæiske økonomi på pt. over 12% i BNP – alle vores store
eksportmarkeder Tyskland, Sverige, USA etc. har det skidt og det er ikke et spørgsmål om krisen kommer,
men hvornår.
SÅ: Bevar den positive ånd der er på Stevns i øjeblikket og nyd den danske sommer, men vær forberedt på
det værste, Stevns Erhvervsråd er forberedt og står klar til at hjælpe, når det evt. bliver svært! – jeg ønsker
en god generalforsamling ☺

