Bestyrelsesmøde den 27. maj afholdt hos Hansen Cafe.
Tilstede: Bo D. Henriksen, Christina Apel Johansen, Paw Koch, Preben Kosiara, Birgit Heinsen telefonisk. Afbud
fra Morten Pedersen, Lyd Ahlstrand, Line Krogh Lay.
Orientering fra Formanden:
Bo har haft et møde med Stevns Kommune ang. skulpturparken og legepladsen. Tilsted var Søren Haugård, Niels
Rasmussen. Henrik Hedegård og Tine Ejrup. Der var mange emner på tale. Det handlede om hvordan skulle man
drive og vedligeholde Skulpturpark og legeplads. Emner som flaghuller i byen og blomsterkummer i Algade.
Blomster kummerne , 7 i alt , bliver flyttet, Ny placering drøftes senere . Flaghullerne er igangværende.
Kommunen foretager vedligeholdelse af græsarealerne. Handelsstandsforeningen skal sørge for noget af
vedligeholdelsen, Paw Koch laver et oplæg fra Horisonten af et samarbejde om vedligeholdelse rundt om
skulpturerne og på legepladsen. Handelsstandsforeningen betaler et beløb på 500 kr om året til Horisonten.
2021 er et forsøg år. Bo gav udtryk for at det havde været et godt møde med en god dialog med Kommunen.
Formanden gav udtryk for at han synes at have en god dialog med butikkerne. Der er kommet 2 nye medlemmer
til.
Coronaen har jo stadig tag i hele samfundet, vi har jo måtte aflyse By Night den 2. juli men planlægger stadig for
28 august.
Der var en indgående drøftelse vedrørende den foreningens nye hjemmeside. Der er store forventninger til
brugen af den. Bo efterlyste spørgsmål og andre idéer til siden. Tilmelding til eks By Night vil forgå gennem
hjemmesiden.
Der var en drøftelse om situationen med hensyn til kasserer og regnskab, den nuværende situation er meget
utilfredsstillende. Den tidligere bestyrelse har måtte bruge et meget stor beløb til regnskab. Bl.a pga.
legepladsen og lag midler. Formandens oplæg til ny Bogholder er Pia Andersen, Overdragelse vil finde sted over
sommeren
I forbindelse med oprettelsen af den nye legeplads, er der blevet givet nogle store beløb i sponsorstøtte, Disse
sponsorer er blevet lovet at der vil blive opsat en eller anden form for markering af hvem der har støttet.
Bo arbejder videre med dette.
Der arbejdes videre med at udarbejde et færdigt regnskab for opførelsen af legepladsen.
Formanden fik prokura til arbejde videre med fremtidig drift af legeplads og skulpturpark.
Paw Koch fremlagde en ide om en extern konsulent som kunne komme med nogle ideer til visioner og mål for
fremtiden for Handelsstandsforeningen, det blev besluttet at arbejde videre med dette. Oplæg fra Paw vil
komme over sommeren
Frivillige centeret i Hårlev har udarbejdet et oplæg til Borger og Handelsstandsforeningen i Hårlev, om en
velkomstgave til nye tilflyttere til kommunen. Frivillige centret har rettet en henvendelse om vi var interesseret i
noget lignende, idéen var interessant, der bliver arbejdet videre med ideen. Horisonten vil kreere et design til

poserne- disse vil blive delt ud til butikkerne( stadig på forberedelse og kan stoppes hvis økonomien ikke er til
dette )
Der bliver arbejdet videre med indvielsen af flag Allen den 15. juni. Bo og Preben er tovholdere på dette.
Der bliver forsøgt at holde et kaffemøde med butikkerne.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 1/7 kl. 1900 i Pakhuset.
Ref.:
Preben Kosiara

