
Referat fra Generalforsamlingen i Holtug Borgerforening 

 Fredag den 15. marts 2019 klokken 18.00 

  

  

1 Valg af dirigent. 

  

2 Valg af 2 stemmetællere. 

  

3 Bestyrelsens beretning, ved formanden. 

  

4 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, ved kassereren. 

  

5 Fastsættelse af næste års kontingent. 

  

6 Valg til bestyrelsen:  På valg er:   

Tina Grønbæk (ønsker ikke genvalg)                        

 Lars Maimann (ønsker ikke genvalg)                      

 Karin Søgård (ønsker ikke genvalg) 

John Tange (ønsker ikke genvalg)                        

Charlotte Elverdam (suppleant) 

  

7 Valg af revisor (bilagskontrollant) og suppleant for revisor. På valg er: 

Yvonne Pedersen (ønsker ikke genvalg)                      

Susanne Bøgeskov (suppleant) 

 

8 Indkomne forslag (ingen) 

  

9 Eventuelt 

 



Referat: 

 

Ad 1: Rolf Persson blev valgt til dirigent. 

 

Ad 2: Janne Tanstrup og Horst Wilke 

 

Ad 3: Formandens beretning på generalforsamling i Holtug Borgerforening d. 15.3.2019. 

Indledning 

• Indledning med overordnede betragtninger på året afsluttet med personlige 

betragtninger. 

Aktiviteter m.m. 

• Gennemgang og roser til Borgerforeningens aktiviteter. (folkekøkken, 

holtughaverne, gymnastik, yoga, cykelgruppen, stigruppen, aktivitetsdage, 

biblioteket, ældresagen med net cafe', Holtug i gamle dage, fastelavn, juletræ. En 

særlig tak til alle der har indgået i grupper der har medvirket til at aktiviteter 

kunne gennemføres. 

• Roser til "andres aktiviteter" f.eks. sommerfesten, landsbydage og seniorgruppen. 

• Roser til foreningerne. Ros til alle de frivillige som alle bidrager til det gode liv i 

vores by. 

Udvikling Stevns m.m. 

• Samarbejdet med udvikling Stevns om "landsbyforum Stevns" og "Projekt 

Landsbyernes naturlige fortræffeligheder". 

• Formålet med projektet “Landsbyforum Stevns” er et øget samarbejde mellem 

landsbyerne. Et øget samarbejde med Kommunen. Det gøres ved at etablere et 

tværgående forum for landsby- og borgerforeninger, som kan skabe grobund for 

fælles projekter/samarbejder mellem landsbyerne og styrke dialogen og 

samarbejdet med Stevns Kommune. Meget gerne på en fælles IT-platform. Det er 

stadig uvis hvordan projektet bliver organiseret. Projektet har altså 3 ben. Øget 

samarbejde mellem landsbyerne. Øget samarbejde med Kommunen. Og 

organisering. 

• Projekt Landsbyernes naturlige fortræffeligheder. Region Sjælland og Udvikling 

Stevns har besluttet at iværksætte et program, hvor 5 landsbyer i regionen får 

tilbudt hjælp til at ”Skabe nye natur- og friluftsoplevelser i og omkring landsbyerne” 



Gennem projektet kortlægges særlige kultur- og naturværdier og potentialer i og 

omkring landsbyerne.  Dernæst udvikles der koncepter, skitser og projektering for 

fysiske tiltag – stier, mødesteder, skiltning, rekreative oplevelser mv. - der kan binde 

landsbyen tættere sammen med de naturskønne områder samt skabe nye natur- og 

friluftsoplevelser i og omkring landsbyen. De færdige skitser og koncepter for 

fysiske tiltag anvendes til udarbejdelse af konkrete finansieringsplaner for etablering 

og drift. Dernæst udarbejdes materiale og ansøgninger til kommuner, private 

virksomheder og investorer inden for det byggede miljø, natur, kultur og oplevelser 

(Realdania, pensionskasser mfl.). Holtug/Sigerslev er en af de 5 lokationer der er 

med i projektet. Der er sat en lille million af til alle projekterne. 

 

Ad 4: Det reviderede regnskab blev godkendt. Regnskabet vedhæftes. 

 

Ad 5: Næste års kontingent blev vedtaget til 150 kr. for husstande med 2 voksne og 100 kr. 

for husstande med enlige. 

 

Ad 6: Valg til bestyrelsen. Flg.: blev valgt: 

Jytte Martinussen for 2 år. 

Tina Lerche for 2 år. 

Christian Lohmand Pedersen for 2 år 

Ole Borch for 2 år. 

Suppleant Lene Solhøj for 1 år. 

 

Ad 7:Valg af revisor (bilagskontrollant) og suppleant for revisor. Flg. blev valgt: 

Tina Grønbæk for 2 år                       

Susanne Bøgeskov (suppleant) for 1 år. 

 

Ad 8: Ingen forslag 

 

Ad 9: Evt. Intet til referat. 

                      

 



 

 


