Årsberetningen St.Heddinge Borger og Handelsstandsforening

Året der gik
Corona
Endnu et år er gået med Pandemi – ingen tvivl om at det har været hårdt for alle men specielt for de
forretningsdrivende, som jo lever af livet i byen, lever af folk lyst til fornyelse, forkælelse eller ganske enkelt
folks fornødenheder.
Mit indtryk er at butikkerne har klaret det ok, dette er bestemt betinget af loyale kunder, dygtige
butiksejere og vores let tilgængelig By
Nu er vi til tilsyneladende ude af Coronaen og vi ser ind i en mere normal hverdag. Det er nu kunderne skal
vise at det ikke kun er under krisetider man støtte op om lokalsamfundet, men det er i hverdagen, i de
daglige indkøb.
Møde om Nytorvet
Der har været afholdt et møde med kommunen/borgmester/udvalgsformand omkring Nytorvet og
fremtiden der. Jeg syntes vi har et torv der størrelse er en handelsby værdig men funktionel er det ikke
optimalt. Trafikken og parkeringen besværliggør en hyggelig anvendelse, her tænker jeg på en permanent
scene , faste siddepladser, måske overdækket, måske med rettigheder til spise stederne, at lave
udeservering. Samtidig er det meget vigtigt at byen er nem at komme ind i samt det er nemt at parkere.
Men skal det være lige på torvet, kan vi tænke anderledes ?, efter mødet var det op til foreningen at
komme med initiativet til ide oplæg. Vi er selvfølgelig på og meget interesseret men kan ikke finanserne
arkitekt og beregninger på ombygning af torvet. Det vil være for stor mundfuld lige nu.
By Night
Det lykkes i år at afholde By Night i August. Igen prøvede vi noget nyt som gav læring og nye ideer. Vi
lavede musik i begge ender af Algade. Ud for Hansen og på Torvet. Desværre som så mange gange før så
var vejret imod os. Det regnede det meste af aften men alligevel syntes jeg vi havde et flot besøg hele
aften. Denne gang modsat de andre år, så var torvet den del af byen med færrest mennesker. Jeg
personligt er meget stolt over det er lykkes at skabe mere liv i nederste del af Algade, og havde vejret været
bedre så var Torvet også blevet fyldt. Stor tak til hjælperne den aften og de unge fra horisonten. Det blev
tydeligt gjort at vi har en stor opgave foran os mht. strøm. flere gange på aften faldt strømmen ud pga.
overbelastning i elnettet. vi er gået i tænkeboks men en løsning skal findes.
Spisesteder
Vi har så mange skønne spisesteder i St-Heddinge og tiden er måske moden til at skabe et tættere
sammenhold mellem disse. Mine tanker i øjeblikket går på om vi skal nedsætte en netværksgruppe for
bedre at reklamere for Byen. Lave event omkring mad og drikke. Vi ved det trækker folk langvejs fra. Det
boom vi oplever i turismen, skal vi kunne udnytte til at trække folk ind i byen, gerne gennem noget
velsmagende mad

Hjemmesiden
Hjemmesiden ” Handelsstandsforeningen.dk” fungere nu efter hensigten, der kan laves løbende
forbedringer og jeg håber meget at der kommer noget historie på siden også. Der har jeg brug for hjælp fra
lokalarkivet. I det hele taget kunne vi bruge en web ansvarlig,dels for at begrænse udgifterne, samt
vigtigheden af hele tiden at udvikle siden så folk har lyst til at kikke forbi. Denne beretning og regnskabet
bliver lagt ind når vi er færdige med generalforsamlingen. Siden giver os også mulighed for bedre kontakt
med medlemmerne, reklamere for byens butikker på en nem og forståelig måde.

Arrangementer
Det lykkes i år at lave lidt til glæde for byen. Vi holdt Algade lukket for bil trafik 3 lørdage i Juli så folk kunne
gå fredeligt og nyde butikkerne, der var musik i enden af Algade. Igen samlede vi erfaring men bestyrelsen
er bestemt tilfreds med forsøget. For det skal lykkes er det vigtigt at butikkerne bakker op omkring dette.
En af måderne hvorpå vi kan aflaste bestyrelsen er ved at samarbejde med andre foreninger omkring
arrangementer som bliver afholdt i byen. Derved vil vi miste indtægter men til gengæld får vi liv i byen. I
2022 har vi samarbejdet med gymnastik foreningen om et stort fælle fastelavn i vores nye skønne Stevns
hal. Bestemt en succes. Senere på året holder Biblioteket jubilæum hvor vi også hjælper på børne loppe
marked dagen d. 18 Juni. Der bliver Algade og Torvet spærret igen. Der vil være underholdning og masser af
aktiviteter

Flagstænger
Vores tapre flag alle` hold med Preben Kosiara i spidsen har trofast opsat flag i byen. Dette betyder så
meget og giver et fantastisk godt indtryk, det er et kæmpe arbejde som vi alle sætter stor pris på. Ønsker
man at deltage så kan Preben kontaktes, el undertegnet. belønningen er super godt kammerat skab, godt
humør og en middag sidst på sæsonen.26500 kr fra Stevns Brandfond til nye flagstænger, flag og
reservedele har gjort det muligt at få fuld flagalle efter det lykkes sat få flaghullerne tilbage i Algade.
Indgangen til byen gennem Frøslevvej, burde der stå 3 flagstænger men der står kun 2. Desværre fordi en
sneplov for et par år siden ramte den ene. Vi håber snart kommunen får erstattet denne så der er 3 i hver
ende af byen.

Skulptur park
Skulptur parken står stadig og pasningen omkring skulpturerne er aftalt med horisontens unge der for en
rimelig betaling vil stå for dette, arbejdet har ikke været optimalt og vi bør kikke på dette igen. Kommunen
slår græsset og kanttrimmer. Økonomien er desværre ikke afslutte pga udfordringer omkring LAG
regnskabet. Jeg er ikke indover og overlader det til de mennesker som har været på fra start. Jeg har tiltro
til at regnskabet bliver afsluttet i år.

Legeplads
Vi har holdt første vedligeholdelse dag, og takker for at Jesper Yde har sagt ja til at holde lidt øje og kalde
folk sammen når behovet opstår for vedligeholdelse. Det er meget vigtigt for os at folk henvender sig hvis
de bliver opmærksomme på fejl el mangler. Karrusellen er stadig våd selvom vi har boret huller og vi er
nødt til at udtænke ny plan for at få vandet væk.

Juletræ
Årets juletræ
Årets juletræs tænding foregik i år på en lidt anderledes måde. Vi tændte juletræet på en lørdag og lukkede
Algade for biler. Julemanden blev fanget af børnene ved legepladsen på Kronhøjvej og de gik i samlet flok
forbi Brusen og Folkore Musset til Hansen cafe hvor nisse orkestret spillede op til musik. Derefter videre i
samlet og stor flok, tror omkring 70 børn og voksne. Videre forbi Meny op til torvet hvor der yderligere
ventede mange børn og voksne. Alt i alt en god dag med lidt plads til rettelser men tror vi har en koncept
som bliver gentaget. Vi fik et meget smukt træ fra en privat have i Hårlev. Opsætning gav en del
udfordringer og fundamentet skal renoveres nu. Materiel gården er på sagen, derfor står der stadig to
beton klodser på torvet. Tak til Julemanden og jule mor , tak til juletræs komitéen med Per Johansen i
spidsen. Tak til fam. Holm Pedersen i Hårlev for et smukt træ og vognmand Christian Andersen , Dk Miljø.

Gammel julebelysning
Året julebelysning blev opsat af Løjes El service som nu i tre år har gjort et fantastisk arbejde med at får en
godt slidt julebelysning til skinne og give jule stemning i byen. Stor tak til Thomas. Men det er tydeligt at
det skal udskiftes til noget mere tidsvarende. Vores 2 prøve kæder blev opsat og der blev afviklet en
afstemning omkring hvilken kæde der vil være smukkest i vores by. Kæden med hjerter og snoet lyskæde
vandt klart over stjerne med dråber. Afstemningen var klart en succes, omkring 300 deltog, og vinder blev
Cecillie Jacobsen som havde stemt på hjerte kæden . Nu er arbejdet gået i gang med at forhandle og lægge
planer for implementeringen af de nye kæder, det er en kendt sag at vores elinstallationer ikke er faste
men bliver opsat med midlertidige forlænger kabler hvert år. Dette er vi nødt til at kikke på. Dels er det dyrt
i opsætning og det begrænser også brugen af kæderne til kun julen. Jeg har før nævnt at vores drøm er at
lave kæder hvor temaet kan skiftes efter årstiden og kæderne kan tændes efter behov, ikke kun i julen.vi
har modtaget donation fra 15.000 fra St.Heddinge håndværker forening samt 10.000 fra Danske bank fond
således at vi kan komme igang med dette.

Regnskab
Regnskabet i år har vores nye bogholder Pia Andersen stået for. Hun er købt på time bassigt og brugt en del
timer på at forstå vores regnskabsmåde. Forhåbentlig er alt nu sat i system og alle koder og adgange
oprettet således det fremad bliver rent hygge at lave regnskab. Revisor Steen Kjær, Bjælkerup, har sagt ja til
at lave revisor delen. Han fremlægger senere regnskabet. Regnskabet vil i år være kendetegnet ved lavt

beløb på vores kontigent inddrivelse men vi har valgt her under Coronaen at undlade et kvartals
opkrævning samt ligeledes kører en lidt slappere restance kurs. Men når vi ikke har aktiviteter har vi heller
ikke udgifter. Bestyrelsen vuderede som tidligere udmeldt det var vigtigere at vi stod sammen og stadig
havde butikker tilbage end holde på principper og streng regnskabs kultur. I Fremtiden vil vores kurs være
væsentlig strengere. Kontigentet en et fundament i vores forening og uden stor opbakning blandt byens
foretnings drivende er der bare ingen forening. Bestyrelsen indstiller til uændret kontigent . 4000 kr
butikker, 3000 kr spisesteder, 1000 kr liberale erhverv , 500 kr foreninger og 250 kr Borgere
Budget 2022 vil blive lagt på hjemmesiden når vi ved lidt mere om de faktiske forhold i 2022, det være sig
medlemstal, pris ny julebelysning, afslutning Lag , antallet af Arrangementer og størrelsen på disse.

Vi siger farvel til
Birgit heinensen døde i august og dermed mistede vi en meget værdsat bestyrelse medlem, hun sås oftest i
foreningens vogn ved forskellige lejligheder. Hendes sidste ønske var at blomster tiltænkt hendes
begravelse skulle tilfalde julebelysningen, vi takker . ære være hendes minde
Vi har i årets løb sagt farvel til Monica cloud Nine, hun har været fast i by billede i lang tid og meget aktiv i
foreningen, tak for din indsats gennem tiden, held og lykke med fremtiden –
John på Hansen Cafe – kort visit men mega hyggeligt og sikke et pust i den ende i Algade.

Velkommen Til
Mad tu go, Cafe Bliss, Blomstreskuret, mom an me

Fremtiden
Vores samarbejde med Stevns kommune er velfungerende og der er fin forståelse for de udfordringer der
ligger i at være Hovedstaden i Stevns kommune
Kommunen støtter ikke byen med økonomisk tilskud og dette kan bliver en kæmpe udfordring når vi kikker
ind i fremtiden. Jeg kan godt som formand sidde misundelig og kikke på de større byer der modtager mio.
Beløb til støtte for forskellige arrangementer. Min bekymring i fremtiden er at aktiviteterne vil falde i takt
med at de frivillige melder fra. Det betyder at skal man bemande foreningens vogn bliver det med betalt
arbejdskraft. Dermed forsvinder det økonomiske incitament til afholdelse af By Night eks vis. Hvis
kommunen ikke indser vigtigheden i at støtte hovedstaden bliver aktivitet nivuet meget mindre el. Måske i
fremtiden slet ikke. Kendsgerning er det, at økonomien som butiksejer ikke åbner mulighed for at betale
medlemsbidrag på flere tusind kr hvert år. Og når ikke indtægterne fra andre ting ikke kan bidrage til
økonomien, så ser vi ind i en fremtid hvor byen stadig vil være et dejligt sted at handle men alt vil være
dødt uden for åbningstiderne. Vores logo trænger til opdatering mener nogen, og dette kunne være en sjov
konkurrence her i 2022 at opsætte.
Jeg har med største glæde modtaget tilsavn om 2 nye kandidater til vores bestyrelse ( Kadri og Alexandra )
Line har ønsket at indtræde i supplant rollen igen. Vi har stadig plads til en i bestyrelsen.

Særlig tak til Brugsen, Meny, folkoremusset, Hansen Cafe, fit & sund for trofast støtte, Winni, Magnus for
jeres indsats til juletræstændingen. Tak til bestyrelsen . vi kikker ind i et spændende år 2022
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