
Referat fra møde med butikker d.17.maj 
 
Datoen fr By Night blev drøftet. Der blev foreslået en dato før sommerferien næste år. 
Begrundelsen var for at have flere varer til salg. 
Jens Hansen nævnte at d. 19/8-2022 også er Herregårdens dag på Gjorslev så det vil være 
smart at undersøge mulighederne for at sende gæste fra det ene event til det andet. 
Det blev vedtaget at butikkerne er åbne fra kl. 18 til 20 og musikken og restauranterne 
fortsætter til kl. 22. 
 
Der blev stillet et spørgsmål om Lyserød Lørdag. Hvordan butikkerne registrer sig til Lyserød 
Lørdag. Handelsstandsforeningen deler et linket til tilmeldingen. 
 
Bo bekræftede at tilmelding til alle event kan ske via hjemmesiden. Og en kontaktperson 
udnævnt til hver event. 
 
Deltagerne var tilfredse med listen af events. 
 
Bo spurgte deltagerne om der skal være en klassisk By Night og en alternativ By Night 
målrettet restauranter hvor butikkerne ikke holder længe åbent. 
 
Kadri nævnte at en enkelt event er godt men at det vil være bedre for restaurenterne at der 
er mere liv generelt i byen. Hun foreslog at flyder de tomme butikker med Pop-up butikker. 
Jens Hansen foreslog at pynte de tomme butiksvinduer med fotos fra forskellige 
destinationer fra Stevns, kunst eller historiske fotos. Der blev foreslået at Thorkilds billederne 
bliver brugt. 
 
Handelstandsforeningen vil undersøge om dette er en mulighed. 
 
Gæsterne var glade for at handelsstandsforeningen sætter ressourcer af til at dekorere 
vinduerne. 
 
Der blev foreslået at der bliver lavet et infoskilt til indkørslen til Store Heddinge. Bo 
undersøger prisen for et digitalt infoskilt. 
 
Der blev stillet et spørgsmål om butikkerne skulle holde længere åbent da St Hedding er en 
pendler-by. Erfaring siger at dette ikke er effektifult. 
 
Omkring finansiering af julebelysning og lysfestivallen. 

1) Gæsterne var glade for planerne for at købe og installere lyskæder. Som også kan 
have dekoration hængende ved andre lejligheder. 

2) Et lotteri med sponsorpræmier fra byens butikker og spisesteder kunne være en god 
mulighed til at finansiere julebelysningen og lysfestivallen. 

3) Gæsterne var begjestrede fr ideen om en lysfestival. Jens Hansen foreslog at 
organisere lysfestivallen i januar/februar i stedet for hen over julen. Formålet er at 
skabe omtale og at det kunne blive velbesøgt. Jens Hansen har erfaring med at 
belyse fyrtårnet på et meget lille budget. 

 
To-do list 



1) Handelsstandsmærker 
2) Guide til at registre for gavekort-systemet 

 
 
 
 


