Referat af Ordinær Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd
Mandag den 17. august 2020 på Vallø Golfcenter, Køgevej 87, 4600 Køge.
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Referat:
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog revisor Steen Kjær som dirigent.
Steen Kjær blev valgt som dirigent ved akklamation.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via e-mail til alle medlemmer den 3. juli 2020, hvilket er med 44 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 iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen som referent.
Jesper Yde Knudsen blev valgt som referent ved akklamation.
3. Formandens beretning

Formand Lars Warm aflagde sin beretning for 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, bl.a. 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 erfaringer 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
lokalt 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 ☺

--Carsten L Jacobsen spurgte, hvordan status er med at forbedre den digitale infrastruktur.
Formand Lars Warm svarede, at Stevns Erhvervsråd fortsat opfordrer Stevns Kommune til at
arbejde med de tilgængelige midler for at styrke den digitale infrastruktur.
Erhvervschef Thomas Christensen uddybede, at der af et uvildigt analysefirma er blevet udpeget 7
lokationer til opsætning af mobilmaster. 2 af dem er opsat, resten er forsinket af bl.a.
planmæssige indsigelser.
Formandens beretning blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.
4. Den driftsansvarliges beretning

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde beretning:
--2019 var et godt år i Stevns Erhvervsråd, og der var fuld fart på erhvervslivet. Vi leverede for fuld skrue på
den nye erhvervsstrategi, på den nye turismestrategi og vi fandt vores plads i det nye
erhvervsfremmesystem efter erhvervsfremmereformen. Fuld gang i den, og erhvervsrådets fokus var på at
levere varen. 1. halvår 2020 har været lidt anderledes, men det skal jeg komme tilbage til.

Ny Erhvervspolitik/-strategi

I 2019 stod vi, som Lars slog fast, med den nye erhvervspolitik/-strategi udarbejdet i et samarbejde mellem
jer i erhvervslivet, Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune. En strategi, som vi alle holdt fast i, trods den
nye erhvervsfremmereform, som i gik drift fra 1. januar 2019.

Erhvervsstrategiens fem fokusområder har Lars udfoldet, og jeg vil holde mit fokus på iværksætteriet og
forretningsudvikling af virksomheder, som er de indsatsområder, som vi i Erhvervsrådet er primært
ansvarlige for at løfte.

Iværksætteri
Vi har i samarbejde med Stevns Kommune fået etableret iværksætter- og virksomhedsmiljøet Start Up
Stevns i forbindelse med Hårlev Bibliotek, og det er en topprioritet i dette halvår at få det fyldt op.
Vi har i samarbejde med Stevns Kommune og en række virksomheder gennemført et forløb med
iværksætteri på skoleskemaet, som vi håber kan udvikle sig til flere initiativer omkring iværksætteri i
folkeskolen.
Vi har drevet vores iværksætterprogram, hvor vi tager kontakt til nye virksomheder, laver
informationsmøder, iværksætterkurser, driver iværksætternetværk og giver individuel vejledning og
sparring. Iværksætteriet er vigtigt for Stevns, og vi hjælper stort som småt.

Forretningsudvikling for virksomheder
Vi har igen i 2019 besøgt en lang række virksomheder, og i 2019 en del af dem sammen med borgmesteren
på hendes besøg hos de stevnske virksomheder. Et godt initiativ, der giver Stevns Kommune et bedre
indblik i de lokale virksomheder og i erhvervsrådets arbejde overfor dem, og det giver virksomhederne
kortere vej til kommunen.
Vi har vejledt og sparret med en lang række virksomheder, som et led i vores tilbud til etablerede
virksomheder – et tilbud, der også omfatter vores faste kursustilbud i samarbejde med Erhvervshus
Sjælland OneDay og RaketVækst (både 1.0 og 2.0) samt vores arrangementer med fokus på viden og
værktøjer til virksomheder. Vi har bragt virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen f.eks. så
studerende kommer i praktikophold med henblik på at løfte udviklingsopgaver for virksomheden.
Vi byggede også videre på vores kompetence for at samle virksomheder i grupper til udviklingsforløb, og
samlede en gruppe produktions- og servicevirksomheder med fokus på implementering af CNC-maskiner.
Det med at samle virksomheder til forløb har vi udbygget kraftigt siden 2019, og vil være en stærk satsning
fremover.

Den nye Erhvervsfremmereform
Som I kan høre fungerede vi i 2019 meget på samme banen som tidligere med vejledning og sparring til
iværksættere og virksomheder efter deres erkendte og også ikke erkendte behov. Dermed kan man godt
sige, at fundet vores plads i den nye erhvervsfremmereform. Erhvervsrådet, Stevns Kommune og
Erhvervshus Sjælland har været enige om, at vi godt kan køre videre med de tilbud, som vi netop mener

gavner vores virksomheder mest. Det var ikke givet. Den lokale erhvervsservice var ved at blive skrevet ud
på sidelinjen med den nye erhvervsfremmereform, men blev redet i sidste øjeblik af kommunerne og KL –
efter stort pres fra det lokale niveau. Det er vi glade for, og det håber jeg også, at i er :-). Vi prøver stadig at
arbejde så tæt sammen med Erhvervshus Sjælland som muligt, og det kommer til at kaste nye tilbud af sig
fremover.

Turismeerhvervet
Den anden store politik/strategi, som vi arbejder målrettet på, er Stevns’ Turismestrategi, hvor vi er en af
de udviklingsorienterede partnere, som skal være med til at løfte den. Og, det vil vi rigtigt gerne, for Stevns
har et stort potentiale her, og vi ved, at turismen har et stort afkast på andre brancher. En stærk
turismeindustri er godt for Stevns.
2019 var en ny turismeindsats for os efter en ny turismestrategi med en ny erhvervskonsulent med fokus
på turisme Frederik Lund, som efterfulgte Thor Nielsen. Frederik lagde en stærk indsats over det år han var
hos os. Frederik startede med at lave en værdikædeanalyse af turismen i Stevns, som klarlagde, hvor det er
vigtigst at løfte først, og den plan har vi kørt efter lige siden. Vi har lavet kurser i online markedsføring,
løftet virksomheders og Stevns’ online tilstedeværelse, og da Johan Bache overtog efter Frederik også fået
vores egen destinationsside under vores fælles destination Sydkyst Danmark. Frederik etablerede også 3
grupper jf. turismestrategien, nemlig arbejdsgrupperne for Oplevelser, Overnatninger og Investeringer. Vi
har også et B&B-netværk, et oplevelsesnetværk og et netværk af aktører, der løfter deres online
tilstedeværelse gennem et projekt, som vi driver i Erhvervsrådet finansieret af LAG-ordningen, Verdensarv
Stevns og Stevns Kommune. Vi har været aktive i etableringen af Stevns Andelsbryggeri og meget aktive i
etableringen af Stevns Cykelturistforening, så turisterne nu kan komme rundt på cykel. Vi har også arbejde
med og understøttet events, synlighed på AirB&B, ruter og oplevelser, sommerhusudlejningen og udvidet
samarbejdet med Visit Sydsjælland-Møn og Copenhagen Visitor Center.
I samarbejde med Verdensarv Stevns har først Frederik og siden Johan arbejdet med at udvikle
partnerprogrammet, og vi har sammen skabet et projekt med fokus på bæredygtig turisme. Vi har bidraget
til kernefortællingen for partnerprogrammet, lavet en nulpunktsanalyse af programmet, og udviklet et tool
kit til arbejdet med FN’s verdensmål.
Turismemæssigt har vi fået sat gang i rigtigt mange ting, som Johan nu sætter videre skub i her i 2020 og
frem.
Hvis nogen ikke kender historien, så flyttede Frederik job fra England tilbage til Danmark for at være mere
sammen med sin kone. Så flytter konen job fra Danmark til Rotterdam, og derfor tog Frederik beslutningen
om at følge efter, og vi skal hilse og sige, at de har det rigtigt dejligt. Frederik var glad for jobbet hos os, og
vi var glade for ham. Nu er vi glade for Johan. Johan er den helt rettet til at eksekvere på alt det, som vi nu
skal skyde af – og eksekvering er det klare fokus.

Sekretariat og projektpartner
Vi har stadig sekretariatet for Udvikling Stevns, vi står stadig for driften af Tinghuset, og vi driver stadig
Ungt Ejerledernetværk sammen med Erhvervshus Sjælland. Det er tre vigtige indtægtskilder for

Erhvervsrådet, og det er dejligt, når nødvendig indtægt skabes af aktiviteter, som har god synergi med
resten af vores arbejde.
Projekter, der har god synergi, og som skaber indtægt, er noget, som vi har brug en del af 2019 og 2020 til
at arbejde os ind på. Vi kommer fremover til at være involveret i flere projekter rettet mod virksomheder
med top-relevante tilbud, som samtidig giver erhvervsrådet et økonomisk tilskud til at varetage den
indsats.

Covid-19.
Så rammer 2020… Det her er jo som sådan en beretning over 2019, men 2020 er svært at komme uden om
må man sige. Der er lavet mange vittigheder om 2020 f.eks. tidsrejsende fra Startreck, der hurtigt smutter
hjem igen efter besøg i 2020. Den seneste jeg så var året 2020 til MU-samtale hos Gud. Gud var ikke glad,
men jeg er ked af at sige, at 2020 fik indtil jul til at forbedre sig, så vi hænger nok på den året ud. Covid-19
var og er ikke god for mange virksomheder, men det har dybest set være business as usual for sekretariatet
– vi har hjulpet virksomheder med deres behov og problemstillinger. Man må bare sige, at de behov
ændrede sig drastisk på meget kort tid for nogen. Vi intensiverede vores kommunikation og vores budskab
var; 1) Hold dig orienteret på virksomhedsguiden, 2) Ring til os, så hjælper vi dig, og 3) Erhvervshuset har en
hotline du også kan bruge. Samtidig ringede vi ud til mange virksomheder, og vi prøvede med
arrangementer online fremfor med fysisk fremmøde. Jeg er glad for at kunne sige, at det store billede indtil
videre er, at vi er sluppet billigt. Mange af de hårdest ramte virksomheder klarer sig igennem, og rigtigt
mange af vores virksomheder har været helt uberørte eller har ligefrem oplevet vækst. Vi har været heldige
med vores erhvervsstruktur, og turismeerhvervet har oplevet et boom her hen over sommeren, som kan
hente noget af det tabte. Både særligt Jesper og Johan har reageret hurtigt med relevante indsatser overfor
klemte virksomheder og turismeindustrien. Jeg vil også dog gerne følge op på formandens beretning og
også mane til omtanke. Der ligger regninger og venter, og nu er et godt tidspunkt at gøre sin virksomhed
mest mulig robust.

Et stærkt Erhvervsråd
Vi skal være et endnu stærkere erhvervsråd, så vi sætter nu meget ind på, at få flere medlemmer. Vores
mål er at være 300 medlemmer inden udgangen af 2021, og det må i meget gerne hjælpe med. Det er en
vækst på ca. 50 %.
Vi skal også lave flere projekter, der giver økonomi til vores indsats.
Og, vi skal yde endnu bedre medlemsservice, og derfor har i nu alle en primær kontaktperson i
sekretariatet, som i vil høre fra minimum halvårligt.

En tak til
Slutteligt en stort tak til jer alle for at bakke op om Stevns Erhvervsråd, og en stor tak til bestyrelsen for
godt samarbejde, for at holde et stærkt fokus på strategi og for den øgede interesse for, hvilken forskel
vores indsats gør for de lokale virksomheder.

Og, så håber jeg, at alle må slippe nådigt gennem resten af Covid-19 og de økonomiske efterdønninger.

--Den driftsansvarliges årsberetning blev taget til efterretning uden bemærkninger.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervschef Thomas Christensen gennemgik årsregnskabet for 2019.
Regnskabet viste et resultat på 10.123 kr., hvilket er lidt dårlige end forventet, men fuldt
tilfredsstillende. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.
Steen Brahe Sørensen spurgte, hvor længe den kommunale aftale løber.
Erhvervschef Thomas Christensen svarede, at den nuværende aftale løber et år længere end den
siddende kommunalbestyrelses valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2022.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden yderligere 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:
Bestyrelsen arbejder videre på strategien, som også blev præsenteret sidste år med 11
indsatsområder, hvoraf de fire største indsatser for Erhvervsrådet i 2019 er fremhævet med ””:
I samarbejde med Stevns Kommune om Stevns Kommunes Erhvervspolitik:
1. Samarbejde med Stevns Kommune og Løsningsorienteret sagsbehandling
2. Fysisk og digital infrastruktur
3. Iværksætteri 
4. Forretningsudvikling for virksomheder 
5. Profilering og synlighed
Egne indsatser:
6. Tiltrækning af virksomheder
7. Stevns Madkulturhus
8. Et stærkt erhvervsråd – medlemmer og økonomi 
Særlige indsatser på individuelle aftaler:
9. Turisme 
10. Tinghuset i Store Heddinge
11. Stevns som landdistrikt – samarbejde med Udvikling Stevns
Janni Jørgensen spurgte, hvor mange ansatte der er i sekretariatet.

Erhvervschef Thomas Christensen svarede, at der er fire fastansatte (Thomas, Signe, Johan, Jesper)
samt en projektmedarbejder Eva, der beskæftiger sig med LAG og regionale landsbyprojekter samt
partnerprogram.
Planen for indsatsområder blev godkendt af generalforsamlingen.
7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

Erhvervschefen fremlagde budgettet for 2020, som indstillet af bestyrelsen:
Indtægter
Arrangementer - indtægter

100.000,00

Erhvervsserviceindtægter

60.000,00

Stevns Kommune Erhvervsservice

1.622.865,00

Stevns Kommune Tinghuset

420.000,00

Udvikling Stevns

317.500,00

Kontingenter

300.000,00

Projekt SYL med Erhvervshus Sjælland

115.000,00

Projekter

2.935.365,00

Udgifter

Arrangementer - udgifter

150.000,00

Erhvervstræf m. Stevns Kommune

50.000,00

Erhvervsserviceudgifter

80.000,00

Markedsføring

100.000,00

Personale

2.160.000,00

Kontor & Administration

150.000,00

Tinghuset

50.000,00

Bestyrelsen

20.000,00

Andre omkostninger
Projekter SYEL

10.000,00

2.770.000,00

Total

165.365,00

Budgettet blev godkendt ved akklamation.
Bestyrelsen fremlagde forslag om at hæve kontingentsatserne med virkning fra 2021, og fremlagde forslag
til nye kontingentsatser.
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
Claus Larsen
Dan Rasmussen
Finn Rasmussen
Jan Erik Dahl Hansen
Jens Hansen
Steen Brahe Sørensen

House of Marketing
CL Teknik
De Forenede Dampvaskerier
Advokathuset Stevns
Investeringsrådgiver
Mad og Ro
FTS Gruppen

Opstiller
Opstiller
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller
Genopstiller
Opstiller

Der er valg til 5 pladser i bestyrelsen, og følgende blev valgt ved skriftlig afstemning, hvoraf de to med flest
stemmer er valgt for 2 år, og de resterende tre er valgt for 1 år:
Agathe Jul Jensen
Jan Erik Dahl Hansen
Jens Hansen
Steen Brahe Sørensen
Dan Rasmussen valgt for 1 år.

10. Valg af 2 suppleanter

Følgende opstillede som suppleanter til bestyrelsen:
Claus Larsen, Finn Rasmussen.
Begge kandidater blev valgt ved akklamation.
Suppleanter:
Claus Larsen blev førstesuppleant.
Finn Rasmussen blev valgt som anden 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.

_____________________________

___________________________________

Steen Kjær, dirigent

Lars Warm, Formand

