Årsmøde i Landsbyforum 14/9 – 2020
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandskabets beretning
4) Godkendelse af regnskab fra sidste regnskabsår
5) Godkendelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af medlemskontingent for det
kommende år
6) Valg af formandskab
7) Valg af 2 bilagskontrollanter
8) Indkomne forslag
9) Forslag til indsatsområder for det kommende år
10) Eventuelt

Referat
1) Valg af dirigent
Formandskabet foreslår Eva Waldorff. Dirigent vælges uden bemærkninger.
2) Valg af referent
Formandskabet foreslår Thomas Christensen. Referent vælges uden bemærkninger.
3) Formandskabets beretning
2019 blev året, hvor Landsbyforum blev stiftet, samt modtog tilsagn fra Stevns kommune på midler til
indkøb af IT-platform.
Samtidig blev nogle visioner og ønsker til Landbysforums arbejde og organisation formuleret. Bl.a. i
hovedtræk, at ønsket er at skabe projekter på tværs af landsbyerne, vidensdeling og at der er store
muligheder i en fælles arrangementskalender samt, at Landsbyforum kan være sparrings- og
samarbejdspartner med Stevns kommune.
Landsbyforum har kun de muligheder, som landsbyerne giver os – og agerer ikke ledere for de enkelte
landsbyer.
Beretningen godkendes.
4) Godkendelse af regnskab fra sidste regnskabsår

Der er intet regnskab fra sidste år, da foreningen først har fået økonomi og bank i 2020. Dette godkendes.
5) Godkendelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af medlemskontingent for det
kommende år.
Budgettet gennemgås, der optræder bl.a. udgifter til indkøb af IT-platform, administrative udgifter, samt
poster øremærket til projektet ”Sammenhængskraft i landsbyerne”. Medlemskontingentet fastsættes til 0.
6) Valg af formandskab
Michael Løvendal Kruse (Højerup), Henrik Haugaard (Lyderslev-Gevnø), Mariane Synøve Smed (Sigerslev)
og Charlotte Baeré (Magleby) ønsker alle at genopstille. Sara Biltoft Errebo Christiansen genopstiller ikke og
der skal dermed vælges yderligere et medlem af formandskabet.
Lone Biltoft Christiansen opstiller som nyt medlem og vælges.
7) Valg af 2 bilagskontrollanter
Erik Løvgren, Strøby, på valg som bilagskontrollant og Jesper Yde Knudsen, Store Heddinge, på valg som
bilagskontrollantsuppleant genopstiller begge. Begge genvælges.
8) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9) Forslag til indsatsområder for det kommende år
- Indsats omkring IT-platform. Gruppen er samlet og består af Jens Sjøberg Christiansen (Strøby), Michael
Løvendal Kruse (Højerup), Villy Petersen (Holtug), Bjørn Kelsen (Endeslev) og Birthe From (Klippinge).
Gruppen vil tage stilling til sidens opbygning og samarbejde med Infoland – samt hver enkelt landsbys
administrator.
- LAG-projekt: Sammenhængskraft i landsbyerne. Projektet er fuldt finansieret og skal opstartes. Dvs., at
der skal nedsættes arbejdsgrupper for indsatser i 2020.
Mulige indsatser i projektet er beskrevet:
- Rekruttering af frivillige.
- Samlingssteder ude og inde.
- Støtte til sammenhængskraft: Støtte til fælles fondssøgning til projekter. Opkvalificering og samarbejde.
- Hjælp til bedre digital infrastruktur.
Indsatsområderne vedtages.
10) Eventuelt
Næste Landsbyforummøde med kickstart af LAG-projektet finder sted 19/10 kl. 18 i Sigerslev
forsamlingshus. (note 9/10 2020: mødet rykkes til en senere dato)

