
Formanden beretning 2021 

Siden generalforsamlingen i oktober hvor jeg overtog formandsposten i denne hæderkronet gamle 

forening, med så mange spændende historier, er der kun gået et halv år. 

Tiden har jeg brugt på at få overblik over foreningen. Et formandsskifte er altid en stor begivenhed og det 

tager tid inden alting er faldet på plads. 

Fra starten har jeg valgt at fokusere på vores medlems registre, interne kommunikation samt synlighed 

udadtil. 

Til dette skulle vi bruge en ny platform, en helt ny hjemmeside  Store Heddinge handelsstandsforening 

stedet hvor man handler (handelsstandsforeningen.dk) hvor alt bliver samlet og gemt. Alt kommunikation 

går fremover gennem mail systemet i one.com som er bundet op sammen med hjemmesiden. Den er nu i 

luften og fungere efter hensigten. Der er ønsker og forbedringer, men dette kommer hen af vejen. 

Vinteren har stået i Coronaens tegn ligesom foråret. Der er stor respekt til byens butikker, for at holde 

humøret oppe og gnisten i gang. Det har været en hård tid men nu lysner det. Vi kan godt være stolte over 

vores by og dens butikker. 

Årets julebelysning kom op og det er tydeligt at tiden  til forbedringer er kommet nærmere, og måske skal 

vi tænke nyt ind. Nye måder at gøre tingene på, nye tanker og nye muligheder til  noget der kan bruges 

hele året i forskellige former. Jeg havde et møde med MK Illumination, Ringsted. Meget spændene og 

interessant. Vi vil, når vi er kommet videre informere mere om hvilken tanker vi leger med. Vi har et år 

tilbage på kontrakten med Løjes El omkring julebelysningen. 

Årets Juletræ var nok et af de smukkeste på hele Sjælland. Stor tak til Juletræs komiteen. Jeg håber de vil 

forsætte deres flotte arbejde. Julehusene blev igen i år sat op, Flot arbejde. Tak til Boldklubben. 

Udsmykningen stod AT rengøring og Bella Roula for. Også en stor Tak for dette. 

Jeg skal også huske at takke Danmarks Samfundet og deres trofaste arbejds gruppe, for Flagalle som bliver 

sat op i byen flere gange om året. Vi er i dialog omkring de manglende flaghuller i Algade. Der er håb om vi 

allerede i år kan få den fulde flagalle op gennem byen, som vi har savnet i 5 år nu. 

Årets 2 By-Night er nu fastsat til følgende datoer, 2 July og 27 August. 

Straks efter generalforsamlingen bliver aktivitet udvalget nedsat og planlægningen går igang . vi 

anderkender at 2 July er om ikke så længe og Coronaen har stadig sit tag i Danmark. Om vi når det og 

landet er åbnet så det er muligt håber vi. Vi gør hvad vi kan. 

Vi vil i år holde søndagsåben, 2 søndage , d. 11 July 0g d 8 August, vi vil bakke op omkring de butikker der 

har mulighed for at deltage de 2 søndage ved at være  tilstede med noget hygge. Helt hvilken form ved vi 

ikke endnu. Men det skal nok blive godt. 

Vores legeplads giver virkelig liv og glade børn. Vi har dog været udfordret pga noget vand omkring 

karruselen. Vi vil vudere i foråret om det bliver nødvendigt med noget dræn. Jeg forslår vi nedætter en 

gruppe at brugere; el retter deres forældre, som skal holde øje på legepladsen, måske afhjælpe små 

problemer inden disse bliver store og udgift tunge. Jeg vil efter generalforsamlingen kontakte nogen 

forældre til børn der bruger legepladsen meget og håber på deres støtte. Modtager selvfølgelig også gerne 

henvendelser fra alle som er interesseret i at være en del af gruppen. 



Senere på dagsorden har vi regnskabs fremlæggelse. Da vores kassere desværre er syg bliver det mig som 

fremlægger regnskabet. 

Det bringer mig til punktet valg at bestyrelse kandidater. Camillia er pga sygdom nød til at udtræde af 

bestyrelsen og Line Krogh Lay ønsker at træde ud af bestyrelsen, jeg har modtaget 3 nye kandidater. Vi har 

Christina fra Fit og sund , Paw fra Horisonten og Lyv fra Kasouga. Som vedtægterne beskriver kan 

bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer. Preben kosaria og Line Lay Krogh har sagt ja til at opstille til suppleant 

posterne. Min indstilling til generalforsamlingen vil være at vi bruger vedtægternes mulighed for op til 7 i 

bestyrelsen. 

 Til slut vil Jeg vil gerne slå et slag for Handelsstandsforeningen gavekort. Det er noget vi retter fokus på, da 

jeg er ret sikker på det er en af de bedste måder at få skabt stabile kunder. Modtageren af et gavekort vil 

have større tilbøjelighed til at prøve nyt, finde spændende ting end en en kunde der går målrettet efter 

noget som vedkommende mangler. Det vil være ønskeligt at gavekortet kunne bruges i hele byen, alle 

butikker, selv hos frisøren. Det kræver blot at alle er med i fællesskabet. 

Fremtiden ser lyst ud for handelsby som St.Heddinge. vi skal blot være parate til at tage udfordringerne op. 
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