Referat af generalforsamling
Tirsdag d. 13. marts 2018, kl. 19.00
Søndergade 6 (Mælkebøttens lokaler)
1. Valg af dirigent.
a. Peter Wulff blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning v/ Anne-Marie Wesselhoff.
Liv i Stubbekøbing (LIS) har været involveret i eller sponsor for følgende aktiviteter:
Sæsonåbning af Motorcykelmuseet
Skærtorsdag blev motorcykelmuseet åbnet, med efterfølgende træf på Fodboldbanerne, hvor
fodboldklubben villigt stillede deres klubhus til rådighed.
Motorcykelmuseet blev en selvejende institution i 2017. LIS udpeger et af de syv
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen i LIS udpegede Jørgen Sulkjær og han blev af
Motorcykelmuseets bestyrelse valgt som formand for Motorcykelmuseet.
En af de store opgaver Jørgen arbejder på, er at få en ny placering af Motorcykelmuseet i
byen. En placering på Havnen ville være optimalt.
Der har i sæsonen været 3200 betalende gæster på museet, men der plads til mange flere.
Sammen med det kommunale tilskud er der nu en god økonomi på museet.
Motorcykelmuseet har en god venneforening som dækker mange vagter på museet, men der skal
lyde en opfordring til, at byens borgere og medlemmer af LIS vil yde en indsats og tager et par
vagter igennem sommeren. Ved at bruge et par dage i sæsonen på museet, kan man yde en god
indsats for at tiltrække turister til byen.
Bymøde:
Ved Bymødet, som blev afholdt d. 23.5.2017 på biblioteket, var der flere der meldte sig til de
forskellige arbejdsgrupper i områdefornyelsen og Pavillonen.
Pavillonen
I 2017 var både pavillonen i anlægget og gruppen som passede den, ved at være lidt slidte. På
Initiativ af LIS blev der ved bymødet i maj etableret en gruppe af gamle og nye medlemmer.
Gennem 3 weekender blev pavillonen skrubbet og malet og står nu som nyopført.
Gruppen fungerer stadig, men nu som en opsyns-og vedligeholdelsesgruppe. Der laves
opsynsplaner for 3-6 måneder af gangen.
Gruppen er på ca. 10 personer der mødes ca. hver 3. måned, for at snakke om den forløbne
periode og drøfte ideer til gavn for pavillonens liv. Nye interesserede er altid velkomne.
Sct. Hans Aften:
Roklubben arrangerede traditionen tro Sct. Hans aften, hvor LIS sponsorede musikken.
Vælgermøde:
Ved Vælgermødet d. 6.11.2017 i forbindelse med kommunevalget, var 10 partier repræsenteret.
Der var stor tilstrømning til arrangementet som blev holdt i Hallens Cafeteria. Der var næsten
100 deltagere, mange måtte stå op og ude på gangen, og der var en livlig debat og stor
spørgelyst.
Velkomstmøde for nye tilflyttere:
LIS afholdte d. 22.november et Velkomstmøde for nye borgere, som var tilflyttet i perioden 201617.
LIS havde søgt penge hos Center for Borger og branding, Guldborgsund kommune, til dækning af
arrangementet. Der var 12 foreninger repræsenteret, som hver havde ca. 5 min. til at
præsentere deres foreninger. Det var meget interessant og viste hvor stor og varieret vores
foreningsliv er i Stubbekøbing. Formanden håber, at det resulterer i nye medlemmer til
foreningerne. Efter præsentationen var der fælles spisning.

LAG Lolland Falster

Pt. har foreningen LIS en repræsentant i LAG Lolland-Falster, som er indstillet under valggruppen
”Foreningenslivet”. LAG Lolland-Falster indstiller hvert år omkring 2 millioner kroner til projekter
efter nærmere vurdering. LAG støtter både meget lokale projekter og projekter som mere eller
mindre dækker hele landsdelen
Fra de senere år kan af ”lokale” initiativer, der har opnået støtte, nævnes:
Sidste periode: De 3 stuer på museet, Pavillonen i anlægget, ”flytning” af bygninger på Pomle
Nakke Traktørsted
Denne periode (2014-2020): Ombygning af det gamle posthus til Hotel Postgården, KrokodilleZoo
(Vinduet til Regnskoven) og Svampedyrkning i naturskov (naturlige svampefabrikker)
Der er aktuelt et par initiativer under områdefornyelsen, som undersøger muligheden for at få
støtte fra LAG-midlerne.
Områdefornyelsen
Områdefornyelsen er drevet af Guldborgsund Kommune med frivillige fra Stubbekøbing i
forskellige arbejdsgrupper. To af grupperne har deltagelse fra medlemmer af LIS:
Arbejdsgruppen Byens identitet har blandt andet stået for Høst-og Antikmarkedet som var en stor
succes. Det bliver gentaget i 2018, men rykket en uge til 18.08.18, så det ikke falder sammen
med Horbelevs byfest og fodboldklubbens arrangement. Gruppen har også foranlediget maling af
betonmuren mod grusbunkerne på havnen og indkøbt pavilloner, som kan lånes af byens
foreninger. Desuden er der blevet valgt Byporte der skal sættes op på udvalgte steder i byen, og
gruppen er, sammen med facaderådet, blevet spurgt til råds om de nye gadelamper.
Byens identitet havde, i samarbejde med IDAS venner, søgt om midler til et arrangement der
havde centrum om Marie Grubbe. Der havde meldt sig mange frivillige til arrangementet, som
skulle strække sig over 3 måneder, men budgettet blev desværre ikke godkendt af Styregruppen.
Arrangementet er ikke dødt endnu, da der er en ansøgning inde i Guldborgsund Kommune.
Arbejdsgruppen Fritidsområde har arbejdet intensivt hele perioden: Mange interessenter har
været inddraget (bl.a. skolerne, vinterbadere, brobrugergruppen, div. private, hallen, de unge,
m.v.). Der er blevet udarbejdet en helhedsplan for området. Planen omfatter den østlige del af
anlægget, især arealerne omkring blodbøgen, strand og badebro, hallen og stadion og
anlæggelse af en ny bystrand, samt forskellige strukturer som skal samle området. Styregruppen
for områdefornyelsen har godkendt en masterplan på det seneste møde, selv om bystranden gav
anledning til nogen debat. Planens samlede budget er mellem 3 og 4 millioner, men der er kun
ca. 1 mill. til rådighed i Områdefornyelsen. Fritidsområdegruppen går nu i gang med at
undersøge mulighederne for at rejse penge hos fonde.
Øvrige opgaver som LIS varetager som Paraplyorganisation:
I februar søgte Badegruppen penge fra Realdania via LIS.
Ligeledes deltager 2 personer fra Badebrosgruppen i et møde der bliver afholdt af Nordea
fonden i marts 2018
LIS er også repræsenteret i områdefornyelsen med et medlem i styregruppen, og pt. med et
medlem fra LAG-Lolland-Falster og medlemmer fra arbejdsgruppen Byens identitet og
Fritidsområdet.
I forbindelse med præsentation af Borgernært Politi, har der været deltagelse af en gæst fra
Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi. Det drøftes videre i bestyrelsen, hvad der videre skal
ske med borgernært politi.

Der skal fra bestyrelsens side lyde en tak til Anne-Marie Wesselhoff for hendes indsats
som formand i det foregåede år.
3. Fremlæggelse af regnskab 2017 v/kasser Birgit Belling.
Årets resultat er på kr. 17.937,- og der er en egenkapital på kr. 112.694,- . Regnskabet blev
godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent med kr. 100,- pr husstand og kr. 200,- for en
virksomhed. Uændret kontingent blev godkendt

5. Valg til bestyrelsen.
Følgende blev valgt til bestyrelsen. Valgene gælder for 2 år








Anette Nielsen
Anders Bondo
Anne-Mette Lysgaard
Birgit Belling
Conni Nis Hansen
Jørgen Sulkjær
Vakant

Nyvalg
Nyvalg
Nyvalg
Genvalg
Genvalg
Genvalg

Bestyrelsen konstituerer sig ved et efterfølgende møde.
Da halvdelen af bestyrelsen skal være på valg i 2019, skal bestyrelsen ved det
konstituerende møde afgøre, hvem der er på valg til næste års generalforsamling.

Valg af suppleanter. (Valgene gælder for 1 år)
 Malene Bülow
Nyvalg
 Dorthe Holtse Jeppesen Genvalg
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år.
 Lars Erdmann
Genvalg
 Hans Devantier
Genvalg

6. Indkomne forslag.
a. Der var ingen indkomne forslag
7. Visioner
På generalforsamlingen blev følgende forhold nævn/drøftet:
- LIS rolle som paraplyorganisation og/eller initiativtager
- Tydeliggørelse af de mange foreninger og arrangementer i Stubbekøbing og omegn,
samt koordinering af arrangementer, så der ikke er dato-sammenfald.
o Herunder
 at invitere foreninger til møde med LIS
 formidlingskanaler – både papiropslag og elektroniske medier
8. Eventuelt.
Intet
Referent: Conni Nis-Hansen

