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Referat af generalforsamlingen i Hellested Borgerforening 2018 

 
Hellested Borgerforening holdt sin årlige generalforsamling den 24. januar i 

Hellested Forsamlingshus. 
 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Som dirigent blev valgt Niels Juul Jensen. Han startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

 
Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere 

Som stemmetællere blev valgt: Ingerlise og Jens 
 

Punkt 3.  Aflæggelse af formandens beretning 
Formanden, Anne-Grethe Mathiesen, kunne se tilbage på et år med ”gode 

oplevelser, øget fokus, opmærksomhed og samarbejde”, som hun indledte 
beretningen. Samtidig anslog hun en mere alvorlig tone ved at pointere, at i 

vores sogn kommer vi ikke sovende til noget, det er vigtigt, at vi værner om 
området for at det fortsat kan være et sted, der er værd at være og leve. 

Derefter fulgte gennemgangen af de mange aktiviteter og sager, som 
Borgerforeningen enten har været initiativtager til, eller har været nødt til at 

gå ind i: 
 

Her følger så gennemgangen af året: 

Vi startede året 2017 med nytårskur i Dejli’Brugsen, det er en god måde at 
starte året på.  

 
Revy for 5 gang med fulde huse fredag og lidt færre deltagere om lørdagen. 

Det blev en lørdag uden at vi fik rørt dansebenet, og det kunne vi mærke på 
omsætningen. Det gav underskud og Forsamlingshuset valgte, at vi ikke skulle 

betale for huset så vi komnæsten i nul – tak for det.  
 

Vi fik os en overraskelse i starten af året over valg af vinduer på Bygaden11. 
Vi kontaktede Stevns Kommune og er blevet mødt af den største venlighed, og 

imødekommenhed. De henvendte sig til ejeren af huset og hele sagen er endt 
med, at de skal skifte vinduer som lever op til de krav der står i lokalplanen, 

og som passer til huset, dog har kommunen bevilget dispensation i forhold til 
byggeprocenten, så de kan udnytte tagetagen og dermed øge 

beboelsesarealet. Det er vi i bestyrelses helt enige i, da huset ellers ville være 

på størrelse med et dukkehus.  
 

Vi fik i foråret i foråret 17 opsat epitafierne, fik skilt på som kort og præcist 
forklarer, hvad de handler om. Vi fik markeret at epitafierne var blevet opsat  

med fedtemadder i september måned. Der var 40 der kom og fik en smag af 
fortiden. Vi fik heldigvis lokalhistorisk arkiv til at står for talen og formanden 

for Stevns Brandkasse til at klippe snoren. Vi er meget taknemmelige for den 
flotte donation og synes, at resultatet er smukt og passer perfekt til stedet. Så 
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tak endnu engang til alle fra den gavmilde Stevns Brandkasse Stevns, 

lokalhistorisk arkiv og til den dygtige murer der stod for opførelsen, der er 
blevet er rigtigt flot resultat.  

 
Vi har fået købt en havetraktor og det har i den grad lettet vedligeholdelsen af 

området. Ib Hansen har været en hædersmand og slået græsset tit og ofte – 
tak for det. Vi har haft nogle gode arbejdsdage med flere deltagere og det har 

været rigtigt hyggeligt. Vi flytter troligt møblerne frem og tilbage og vi glædes 

over, at området benyttes.  
 

Igen i 2017 havde vi et ’spis sammen’ arrangement med Cafe Stevnen, der 
deltog desværre ikke ligeså mange mennesker som året før, men det gik an. Vi 

kunne give et overskud til 3000 kr. Til Cafe Stevnen som desværre ikke havde 
fået kødet doneret så vi kunne kun dække deres udgifter, det var det.  

 
Vi havde et fint fællesarrangement den 3. Maj i samarbejde med 

forsamlingshuset med spisning og musik. Det lykkes at få deltagere nok, og 
musikerne spillede på døren, så vi kom helskindet økonomisk igennem det.  

 
Sankt aften blev sidste år en god succes med vores præst som stod for en 

munter båltale. Der var 15 mennesker der valgte at spise sammen. Vi er glade 
for at så mange mennesker vælger at markere midsommer og kommer op på 

den grønne område.  

 
Vi har i samarbejdet med alle foreninger i byen lavet en opskrift på en 

by og den er blevet husstandsomdelt. Opskriften er blevet vel 
modtaget – vi har modtaget mange positive tilkendegivelser.  

Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på, at der påhviler os et 
lokalt engagement for at vedblive og støtte vores unikke Dejli’Brugs 

og dermed hele lokalområdet.  
Vi bad alle om at være opmærksomme på opskriften der hedder: 

Syv dele lyst til et levende sted at bo 
En sjat vilje 

En håndfuld engagement 
Ansvarlighed (ikke i pulverform – for det giver ikke smag) 

En knivspids opofrelse 
 

Alle disse ingredienser røres nænsomt sammen, og så er du klar til at bevare 

og ikke lukke ned. Du er med til at holde gang i et lille samfund, som jo gerne 
skulle være hele vores nære verden.  

Som en rød tråd og som et bevis på samarbejdet mellem alle bestyrelserne i 
Hellested, spandt Kasper Christensen en ende over dette til høsttalen i 

forsamlingshuset.  
 

Vi har skrevet til Stevns Kommune, og gjort opmærksom på den mangelfulde 
mobildækning der er i vores område, og de lovede at tage det med i deres 
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overvejelser omkring nye master i 2018. Jeg ved flere der gerne vil have 

sådanne nogen stående midt på gårdspladsen eller i haven bare for at kunne 
ringe på deres mobil.  

 
Vi har fået MobilePay, som kan anvendes i onsdagscafeen og til forskellige 

Borgerforenings arrangementer. Vi tror jo på at den elektroniske verden er 
kommet for at blive.  

 

Vi har på baggrund af en henvendelse fra et medlem af menighedsrådet, gjort 
det muligt, hvis man ønsker det, at få de forskellige arrangementer lagt på en 

fælles kalender vi har på vores hjemmeside. Det giver de forskellige 
bestyrelser mulighed for at tjekke om deres arrangement kolliderer med andre 

arrangementer.  
 

Vi har fået printkort og adgang til frivillighedscenteret.  
 

Igen var det et år, hvor vi kan bryste os af et flot juletræ ved brugsen. Vi giver 
juletræ, Dagli’brugsen giver gløg og æbleskiver. I år havde COOP valgt at 

skifte leverandør, så det blev Karen, Hanne og jeg, der blev dem der bagte 
æbleskiver. Vi må se om det fremover skal være en tradition. Det er et helt 

vildt arrangement, som samler omkring 200 mennesker.  
 

Mortensaften blev igen i år holdt i samarbejde med Onsdagscafeen og 

Forsamlingshuset. Vi løb stærkt og der var mange mennesker. Overskuddet 
gik til nye komfurer i forsamlingshuset.  

 
Vi har sammen med Friskolen haft møde med Zenia Stampe, som blev 

imponeret og glad for at høre om alt hvad der foregår her i vores sogn. Det er 
ikke fordi vi er radikale men for at gøre opmærksom på hvordan livet udfolder 

 
Her sidst på 2017 har vi i borgerforeningen valgt at slå en slag for bevarelse af 

nyttehaverne ved indgangen til Hellested fra vest. Haver som i hvert fald har 
været drevet som sådan siden 1935, og været med til at markere synes vi  - 

givet en pæn indgang til byen. Vi har holdt et orienteringsmøde, vi har 
husstandsomdelt en seddel om der er nogen der vil være med. Vi har haft 

lange dialoger med præstegårdsudvalget. Måske kan der være dem der undrer 
sig over at vi blander os i menighedsrådets gøre og laden. Vi har gjort da vi 

mener at haverne er en del af et særkende for byen og vi også synes at 

beslutningen om nedlæggelsen har været meget tyst.  
I denne stund har det lykkes os at finde 14 borgere, der gerne vil være med til 

at drive dem videre, og vi fortsætter med at arbejde for, at haverne kan 
fortsætte. 

 
Diskussion af beretningen 

Der var mødt 23 op til generalforsamlingen. Der var ikke megen diskussion af 
beretningen, men stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde. Der er p.t. 95 
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betalende medlemmer, og det antal vil vi gerne have højere op. Der var 

forskellige gode bud på, hvordan det kunne lade sig gøre:  
- Et opslag i Brugsen med vejledning i, hvordan man bliver medlem 

- Flyers til uddeling om Borgerforeningen og hvordan man bliver medlem 
- At bestyrelsen er mere opsøgende ved de forskellige åbne 

arrangementer, hvor der deltager langt flere end de betalende 
medlemmer. 

 

Punkt 4. Aflæggelse af kassererens beretning.  
Kassereren aflagde sin meget professionelle beretning. Den viste, at der var 

overskud både i onsdagscaféen og i Borgerforeningen som helhed, når der er 
taget hensyn til periodiseringen i forbindelse med epitafierne. 

Beretningen blev godkendt.  
 

Punkt 5. Valg til bestyrelsen og 1. suppleant. 
På valg var: Anne-Grethe Mathiesen, Birgit Smedegård og Lars E. Petersen. 

Alle havde meddelt, at de modtog genvalg og de blev valgt uden 
modkandidater.  

Derudover blev Nina Winsløw valgt til bestyrelsen. 
Morthen Jensen fortsætter som suppleant. 

 
Punkt 6. Valg af revisor og revisorsupleant 

Som revisor genvalgtes Conni Vasby 

Og som revisorsuppleant genvalgtes Åse Berthelin 
 

Punkt 7. Indkomne forslag.  
Der var ikke indkommet forslag 

 
Punkt 8.  Eventuelt. 

Under eventuelt blev det diskuteret, hvordan vi kunne få flere stier, så man 
kan gå ture på naturstier i stedet for de befærdede veje. Der har tidligere 

været et udvalg, som arbejdede med det, og mon ikke det er noget, 
bestyrelsen vil tage op i den kommende periode? 

 
  

 
 

 

 


