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Referat af generalforsamling i Hellested Borgerforening den 30. 
januar 2019.

Dagsorden:

Valg af dirigent: Niels Juul Jensen

1. Valg af 2 stemmetællere

Peder og Ib 

2. Aflæggelse af formandens beretning

Anne-Grete Mathiesen aflagde formandens beretning:

Det kan være godt ind imellem at spørge sig selv om, hvad er formålet? 
Svaret er at, vi Hellested Borgerforening har det formål, at vi skal styrke 
sammenhold og samkvem i mellem Hellesteds borgere, og varetage Hellesteds 
interesser overfor myndigheder. 
Så hvordan har vi forvaltet den opgave i 2018: 

Vi startede traditionen tro med nytårskur i Dejli’Brugsen, det er en hyggelig 
tradition, og sætter fokus på at vi vil hinanden og holder sammen. 

Det første der fyldte i 2018 var hampehaverne/nyttehaverne. Vi gjorde et 
helhjertet forsøg på at få kirkens repræsentanter til at omgøre 
præstegårdsudvalgets beslutning om at nedlægge nyttehaverne. Vi fik 14 
deltagere til at lave en forening, hvis formål var at holde det lille stykke jord. 
Vi foreslog at købe jorden, men de var ikke interesserede i. Det har resten af 
året været en påmindelse at se at jorden ikke har været et smukt visitkort når 
man kommer til Hellested fra Hårlev siden.

På baggrund af en borger talte vi om/undersøgte om vi kunne købe et billigt 
hus i Hellested og have det som et værested/leje ud til turister/museum. Huset 
nåede at blive solgt, og det er vi tilfredse med set et bagspejlet. 

Vi afholdt revy for 6. Gang, med hjemmelavet mad. En succes med 220 
tilskuere og vi fik overskud på arrangementet. Det er et kæmpearbejde. 

Kiggede på stier i området som aftalt på sidste års generalforsamling. Vi må jo 
konstatere at der ikke er mange stier i området, dog gik vi som bestyrelse ned 
i engen og vil anbefale andre at der må man kvit og frit gå. Der er stadig kig 
på at tegne op hvor der stadig er muligt a gå. Vi har en lille under grupper der 
arbejde på at tegne de få stier ind på et geodætisk kort, og de konstaterer at 
der er ikke meget at tegne op. 

Vi har brugt tid på at se om vi kunne leje/låne spejderhuset, men den sag er 
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gået i stå da det ikke er lykkedes os at få en melding fra spejderne der ejer 
huset. Vi ville se om det kunne lykkes at lave en hus hvor store børn kunne 
være i klub. Det ville kræve at vi får muligheden for at låne huset og at der er 
frivillige der vil bruge tid om aftenen.

Onsdagscafeen kom ud af forårssæsonen 18 med et lille overskud, men det er 
jo heller ikke en bank. Vi har fået et par nye kokke i løbet af året. Jeg tror det 
er vigtigt at huske, at cafeen drives af frivillige og at det er et medlemsdrevet 
arrangement. Tak til alle kokkene som aser og maser for at gøre det hyggeligt 
nært og rart hver onsdag, og husk vi er ikke professionelle. Efterårssæsonen 
blev skudt i gang med irsk arrangement som var en succes. 

Det grønne område har vi passet og der skal her på generalforsamlingen lyde 
en stor tak til Ib, som sørger for at området hele forår/sommer ser fint nyslået 
ud. I år måtte vi jo som alle andre ikke brænde Sankt Hans bål af, og vi valgte 
ikke at mødes. 
Vi har fået 9. Kl på friskolen til at komme med forslag til om man kunne lave 
en lille mountainbike bane på det grønne område. Det er et tiltag for at 
området kan blive brugt lidt mere, og for at dæmme op for at vi havde en 
periode i sommer, hvor der foregik formoder vi salg af stoffer. Vi lever i en tid, 
hvor det ikke er noget der kan få politiets opmærksomhed. 

Medlemshvervning – vi forsøger efter bedste evne at hilse på ny tilflyttere og 
gøre opmærksom på at borgerforeningen findes og at de velkomne til 
arrangementer, og her er onsdagscafeen en god måde at lære at kende andre. 

Persondataforordningen har vi som vi skal forholdt os til som vi skulle. 

Vi har engageret os i Landsbyforum Stevns, som skal sætte gang i inspiration 
og samarbejde på tværs landsbyerne kommunen. Det er udvikling Stevns som 
er LAG, som har skudt 250.000 i projektet og kommunen det samme. Ønsket 
er at bølgen skal komme nedefra og ikke fra kommunen, men det forlyder at 
Stevns Kommune ønsker udvikling i landsbyerne. Og fra de møder jeg har 
deltaget i kan jeg konstatere at der sker mange ting rundt omkring i 
landsbyerne, og at mange også ønsker flere der vil bidrage med nogle timers 
frivilligt arbejde så der kan holder liv i landsbyerne. 

Gade spejl på Bygaden ved Maglehøjvej. Vi har henvendt os til kommunen for 
at høre om de ville sætte et sådan op. Det ville de ikke da de mener det giver 
falsk tryghed. 

Bygaden 11, vi følger stadig op på at der skal sættes vinduer i som ikke lever 
op til lokalplanen. 

Vi har fået indkøbt nogle bannere, hvor vi gør opfordrer alle til at handle i 
Dejli’Brugsen.
Vi har ligeledes i samarbejde med alle foreningen i byen indkøbt den 
infoskærm som er opsat i brugsen. Den er et godt eksempel på, at vi har gjort 
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samarbejdet endnu bedre mellem foreningerne i byen. Det giver mening at 
løfte i fællesskab. 

Vi har indstillet The Normans til Stevnsprisen. Den fik de jo ikke men vi synes 
de fortjente at blive indstillet. 

Der er nu 129 betalende medlemmer af borgerforeningen, hvilket hun vurderede som 
rimeligt tilfredsstillende.

Diskussion af beretningen.

Lars Asserhøj: Tak for en inspirerende beretning. 
Om spejderhuset: har man helt opgivet at få spejdere i Hellested? Det har fungeret 
vældig godt tidligere. Jeg kunne via ejerforeningen af Hellested skole skabe kontakt til 
juristen i Stevns kommune angående ejerskabet til spejderhuset. Det er Hellesteds 
hus.
Det andet: om nyttehaverne: synes det er beklageligt det der skete i forbindelse 
med at det ikke lykkedes at videreføre nyttehaverne. Han mente ikke, man skulle 
opgive det. Man kan tage det op igen i bestyrelsen i løbet af de næste 2 år, hvor 
forpagtningskontrakten udløber. Vi talte helt forbi hinanden. Vi har sovet godt og 
grundigt i timen. 
Det ville være dejligt med mere personsammenfald mellem borgerforeningen og 
kirken.
Konklusion: Der er enighed om, at bestyrelsen i god tid inden forpagtningsaftalen 
udløber, tager emnet op og tager stilling til, om der er basis for at genoplive 
nyttehaverne

Anne-Grethe: Angående spejderne: der var kun 3 aktive spejdere, og der var ikke 
den store forældreopbakning. Der er åbenbart gang i spejderne på landsplan, så det 
der mangler, er nogle voksne ildsjæle. 

Ulla Klok: Hvad med frysehuset: Kunne man bruge det til noget fornuftigt?
Anne-Grethe: Arne Kildtoft er den eneste tilbageblevne, han har nøglerne. 

Ulla Klok foreslog, at borgerforeningen selv bekostede et gadespejl.
Anne-Grethe svarede. At et sådant koster et stort beløb.

Der var ikke flere bemærkninger til beretningen, men der var stor opbakning til 
bestyrelsens arbejde.

Anne-Grethe afsluttede med en tak til medlemmerne for opbakningen til bestyrelsen 
og foreningen.

3. Aflæggelse af kassererens beretning.

Kassereren aflagde sin meget professionelle beretning. Økonomien er stabil – både i 
selve borgerforeningen og den del, der hidrører caféen. 

Kassererens beretning godkendt. 
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4. Valg til bestyrelse plus 1. suppleant 

Frank Grooss blev genvalgt, 
Nina Winsløv blev genvalgt,
Mette Houmøller blev genvalgt.

  Leslie Ryden blev valgt til suppleant

5. Valg af revisor plus 1 suppleant.

Revisor: Conni Vasby blev genvalgt
Aase Berthelin blev genvalgt som revisorsuppleant 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Eventuelt   

Under punktet ”Eventuelt” blev følgende drøftet:
        

- At der er nogle borgere i Hellested, der undrer sig over, hvorfor man 
skal være medlem af borgerforeningen for at komme i caféen. Der var 
en diskussion af argumenterne for, at det er nødvendigt at være 
medlem af borgerforeningen bla. at der stilles helt anderledes store 
krav til et køkken og madsalg, hvis der sælges til borgere, der ikke er 
medlem. Så opfattes det som et offentligt spisested. 

- Der var forslag om at vi tog det op i bestyrelsen, hvordan der skabes 
forståelse for, at medlemsskabet er en forudsætning for 
borgerforeningen. Det vil bestyrelsen gøre.

- Conni Ipsen ville gerne påtage sig at være med til at skrive på 
hjemmesiden. Det er der stor glæde over i bestyrelsen

Anne-Grethe afsluttede punktet af med at sige, at alle skal huske, at der holdes fest i 
stedet for revy den 2. marts med hjemmelavet mad.

Ca. 30 mennesker var mødt til generalforsamlingen.


