
Referat af generalforsamling i Stevns Turistforening den 9. april 2019 kl. 20.00 på 

Traktørstedet Bøgeskoven, Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge. 

Formanden Kathrine Hendriksen bød velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 

På formandens forslag valgtes advokat Martin Steen Andersen til dirigent. Han konstaterede 

generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. 

2. Formandens beretning og orientering om budget for året. 

Formanden Kathrine Hendriksen aflagde beretning for året 2018 og orienterede om budgettet for 2019, der 

udviser et lille overskud, idet der alene afsættes 50.000 kr. til turismerelaterede aktiviteter. Beløbet 

uddeles i portioner à 5.000 kr. til aktiviteter der skønnes at styrke turismearbejdet. 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

3. Det eksterne revisionsfirma fremlægger det reviderede regnskab. 

Revisor Bent Petersen gennemgik regnskabet der udviser et underskud på 450.000 kr. 

Regnskabet godkendtes. 

4. Behandling af indkomne forslag -  udgik da der ikke var indkommet forslag til behandling. 

5. Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis privatpersoner, virksomheder og foreninger. Nuværende 

kontingenter: Private 150 kr., virksomheder 550 kr. og foreninger 1.000 kr. 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter. Dette godkendtes af forsamlingen. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er: Karl Peter Andersen, Roula Albitar Nielsen og Jens Carl Jørgensen, der alle er 

villige til genvalg. Claus Høgenhaug blev foreslået, hvorefter0 Karl Peter Andersen trak sit kandidatur. 

Da ingen andre blev foreslået, konstaterede dirigenten at Roula Albitar Nielsen, Jens Carl Jørgensen og 

Claus Høgenhaug var valgt til bestyrelsen for en to-årig periode. 

Til suppleantpladserne var Per Strøm Schildt og Johs. Chr. Johansen på valg. Per Strøm Schildt ønskede ikke 

at genopstille, hvorimod Johs. Chr. Johansen var villig til genvalg. 

Til den ledige suppeantplads foresloges Karl Peter Andersen. Da ingen andre blev foreslået erklærede 

dirigenten Johs. Chr. Johansen og Karl Peter Andersen valgt som suppleanter for en et-årig periode. 

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant. På valg er Lars Severin Klausen som 

bilagskontrolsuppleant for en et-årig periode.  Han erklærede sig villig til genvalg. 

Da ingen andre blev foreslået, erklærede dirigenten Lars Severin Klausen for valgt som 

bilagskontrollantsuppleant for et år. 

8. Eventuelt. 

Intet til referat. 

Herefter erklærede dirigenten sit hverv for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og orden og gav 

ordet tilbage til formanden, der takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.45. 

 

Martin Steen Andersen, dirigent                                                      /Jens Carl Jørgensen, ref. 


