
STORE HEDDINGE BORGER- OG HANDELSSTANDSFORENING 

4660 STORE HEDDINGE 

* 
Referat fra Generalforsamlingen den 19.oktober 2020 

1. Valg af dirigent

Bo Drews blev foreslået af bestyrelsen, der blev valgt som dirigent. 
Bo kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden jf. vedtægterne 
var i orden. 
Der blev ikke officielt valgt en referent, Winni Ringsmose tog referat. 

2. Formandens beretning

Et svært år, både for forretningerne og for hele byen. Ingen af de planlagte aktiviteter kunne 
gennemføres p.g.a Covid-19. 

Men legepladsen er blevet færdig nu, som var en af mine mærkesager. Vi har fået hjælp fra 
Meny og andre lokale håndværkere samt Stevns Kommune. 

Jeg takker af nu efter 6½ år, hvor jeg synes vi har opnået meget. 

Den nye bestyrelse har en stor opgave med bl.a. at skabe et større sammenhold i byen, for 
der mangler opbakning fra flere af vore butikker, pizzarierne (hvor kun et er medlem af 
foreningen) , frisørerne i byen er heller ikke en del. Man burde fra Kommunen stille et krav 
om, at vil man have en butik i byen, skal man være medlem af en Handelsstandsforening. 

Men tak for 6½ gode år og for det gode samarbejde i bestyrelsen. 

Formandens beretning blev godkendt 

3. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren Tina Ringsmose gennemgik regnskabet for 2019, som viste et underskud på 
kr.41.467,27 mod et budgetteret underskud på kr. 33,982. Herefter blev budgettet 
gennemgået, hvor det blev konstateret, at der mangler af blive afsat et beløb på kr. 5.000 til 
vedligeholdelse af legepladsen. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fastholde de nuværende kontingenter som er: 

for detailhandel (butikker) kr 4000,00 årligt 
for liberale erhverv kr. 1000,00 årligt, 
for foreninger kr. 500,- årligt 
for private kr 250,00 årligt. 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer
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6. Valg af bestyreksesmedlemmer og evt. su* ppleanter

På valg er:  

Tim Warner- ønsker ikke genvalg  
Tina Ringsmose – ønsker ikke genvalg  
Bo Drews Henriksen – modtager genvalg 

Da der ikke var nogen forslag til erstatning af Tim og Tina, blev vedtægterne gennemgået 
og her står at man godt kan være 5. Så herefter ser bestyrelsen således ud:
Bo Drews Henriksen,
Birgit Heinsen,
Camilla Friis,
Morten Pedersen,
Line Krogh Lay.
Suppleant Preben Korsiara

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde. 

7. Valg revisor

 Leif Rasmussen blev genvalgt 

8. Eventuelt

  Preben Korsiara opfordrede om at man støtter Danmarks Samfundet der udlejer flagalleen til    
Store Heddinge.  
  Hvis Kommunen skulle sætte alleen vil det koste kr. 4.000 pr. gang. Så bak op 
om Danmarks  Samfundet, hvis vi fortsat skal have flag i byen.  

Bo Drews takkede Tim for 6½ års godt formandskab, hvor du har ydet et stort arbejde, ikke 
mindst med kulturparken og her til sidst med legepladsen som nu står færdige, her har du 
været meget involveret. Bestyrelsen vil gerne takke dig for dit arbejde og hermed overtager 
du en kurv som tak.  

Ligeledes vil bestyrelsen takke Tina for en stor indsats og du får hermed en kurv som tak. 

 Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og takkede for god ro og orden. 

Hvorefter den afgående formand Tim ringede generalforsamlingen af.  

Referent: Winni Ringsmose  

Formand: Tim Warner   

Dirigent: Bo Drew Henriksen  
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