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Effektiv og kvalitetsbevidst vask af 
ruderne til en fast lav pris og fast dag.
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Det handler altid om tillid og en stor portion faglighed.
DET KAN VI TILBYDE PÅ VORES VÆRKSTED.

Vi servicerer og udfører ALLE slags reparationer på
ALLE bilmærker - også nye biler indenfor garantiperioden.

Både de store og de små 
fortjener ægte 

kærlighed

RØDVIG
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ALLE bilmærker - også nye biler indenfor garantiperioden.
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kærlighedDet handler 
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og en stor portion 
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DET KAN VI TILBYDE PÅ VORES VÆRKSTED.
Vi servicerer og udfører ALLE slags 

reparationer på ALLE bilmærker 
- også nye biler indenfor garantiperioden.

Et mistillidsvotum 
blev vendt til massiv 
opbakning af for-
retningsudvalget i 
bestyrelsen for Strø-
by Egede Borger- og 
Grundejerforening. 
Generalforsamlingen 
endte med tre nye 
ansigter i bestyrel-
sen.

 
Af Erik Nielsen

 ■ STRØBY EGEDE: Strøby Egede 
Borger- og Grundejerforenings 
generalforsamling tirsdag aften 
i sidste uge var udsat til maj fra 

april, på grund af en fodfejl i 
indkaldelsen. Og aftenens diri-
gent, advokat Jeppe Nørregaard, 
fik en travl majaften, hvor det 
gjaldt om at holde tungen lige 
i munden for at styre begiven-
hedernes gang.

Det klarede Køge-advokaten 
udmærket, selvom timerne dog 
gik alt imens et mistillidsvotum 
til foreningsledelsen blev vendt 
til massiv opbakning af hele be-
styrelsen.

Formand R ik ke Grot h 
Krumbach var i sin beretning 
inde på, at det i den forgangne 
periode havde vist sig, at det 
ikke altid var lykkedes at “tale 
samme sprog” i bestyrelsen.

Hun læste efter sin beret-
ning således også op fra en 
mail fra bestyrelsesmedlem 
Peter Wulff, som i dagene op til 
generalforsamlingen valgte at 

trække sig fra bestyrelsesarbej-
det og træde ud af bestyrelsen. 
I mailen forklarer han, hvorfor 
han allerede et år inden han er 
på valg, har valgt at træde ud 
af bestyrelsen.

- Jeg synes, det er en fin, 
sober og forklarende mail, der 
viser, at vi har haft forskellige 
tilgange til tingene, konklude-
rede den siddende formand, 
hvorefter hun sagde, at Peter 
Wulff havde valgt at sende en 
mail og ikke møde op på gene-
ralforsamlingen, da han ikke 
ønskede at “lave en scene ud 
af det!”

Mistillidsvotum
Den tidligere mangeårige kas-
serer i den lokale borger- og 
grundejerforening, Arne Han-
sen, havde umiddelbart forin-
den mailen blev læst op for for-

Fra mistillid til massiv opbakning af 
foreningsledelse samlingen udtrykt dyb mistillid 

til foreningsledelsen.
- Jeg synes, det er synd, at 

I drejer foreningens arbejde i 
den retning, som I gør. Hvad 
fanden har I gang i?, spurgte 
han retorisk, inden den tidlige-
re kasserer for foreningen om-
satte sin kritik til et decideret 
mistillidsvotum umiddelbart 
efter formand Rikke Groth 
Krumbachs havde afleveret 
sin beretning.

Mistilliden gjaldt forret-
ningsudvalget (formand, 
næstformand og kasserer), og 
det kom til afstemning i for-
bindelse med en afstemning 
om godkendelse af regnskabet 
senere på aftenen.

Flere af de 43 stemmeberetti-
gede udtrykte stor undren over, 
hvad det egentlig var, de var 
vidne til.

-  Nogen er sure, men hvad 
er det egentlig, at det her drejer 
sig om. Er der ikke nogen, som 
kan forklare mig det?, lød én 
af kommentarerne i den sam-
menhæng.

Kontingent og bilag
Spørgsmålet finder nok ikke 
en entydig besvarelse, men 
der er i hvert fald to konkrete 
ting, som kom frem tirsdag 
aften, der kan have bragt ved 
til bålet af kritik og surhed.

En af dem er håndteringen 
af en vedtaget kontingentfor-
højelse fra 150 til 350 kroner 
på sidste års generalforsam-
ling, hvor der har været skabt 
tvivl om, hvorvidt forhøjelsen 
skulle træde i kraft med virk-
ning fra 2021/22 år eller først 
fra 2022/23.

Det gjorde det ikke bedre, 
at der ved en fejl blev opkræ-
vet 350 kroner og ikke kun de 
ekstra 200 kroner for 2021-22. 
Det har skabt en del forvir-
ring i medlemskredsen

En anden ting er et notat fra 

de to bilagskontrollanter Pia 
Rokkjær og Rita Gandløse, 
hvor de sætter fokus på fire 
punkter, der af nogen bliver 
regnet for en voldsom kritik af 
foreningens regnskabsføring.

De påpeger i notatet blandt 
andet, at der mangler bilag 
for intet mindre end 500 po-
steringer.

Dette blev dog tilbagevist 
med en plausibel forklaring 
på generalforsamlingen af 
kasserer Christian Weber. 
De 500 posteringer er nemlig 
alle i inkluderet i en oversigt 
i en kontoudskrift fra banken, 
hvilket efter sigende fra flere 
regnskabskyndige i lokalet er 
helt almindelig praksis.

Posteringerne er alle kon-
tingentindbetalinger, der 
nødvendigvis ikke skal frem-
lægges et særskilt bilag for.

Erik Friis-Schel, der af pro-
fession er finansiel rådgiver 
og som senere blev valgt ind 
i bestyrelsen, sagde:

-  Nogen opfatter bilaget fra 
bilagskontrollanterne som 
kritik, men i bund og grund 
er det blot manglende forstå-
else for regnskabsteknik.

Ikke til stede
Bestyrelsesmedlem Viggo Boe 
Hansen, der ikke selv kunne 
være til stede på generalfor-
samlingen, fik læst en kom-
mentar op på generalforsam-
lingen, hvor han kundgjorde, 
at der er andet år i træk, “at 
regnskabet sejler”, hvorfor 
han ikke har tillid til forret-
ningsudvalget.

Bi lagskont rol la nt R ita 
Gandløse kunne heller ikke 
genkende den surhed og 
mistillid, der blev udtrykt fra 
nogle på mødet og hun kon-
kluderede:

- Vi kan ikke bruge per-
sonfnidder og gammelt nag 
til noget. Lad os nu se fremad.

Det gav aftenens største bi-
fald, hvorefter man kunne gå 
til godkendelsen af det frem-
lagte regnskab, der altså sam-
tidig gjaldt som afstemning i 
forhold til et mistillidsvotum 
til foreningsledelsen i form 
af formand, næstformand og 
kasserer.

Mistillidsvotum faldt
38 godkendte regnskabet mens 
fire stemte imod. Dermed faldt 
mistillidsvotumet til jorden, og 
foreningens ledelsen kunne gå 
fra mødet med en massiv op-
bakning fra generalforsamlin-
gen i ryggen.

Tre bestyrelsesmedlemmer 
havde allerede inden mødet 
meldt ud, at de ikke ønskede 
genvalg, mens en enkelt var 
trådt ud af bestyrelsen lige op 
til generalforsamlingen.

Der var udtalt opbakning til bestyrelsens arbejde blandt de fleste fremmødte på Strøby Egede 
Borger- og Grundejerforenings generalforsamling. Foto: Erik Nielsen

Bestyrelsen i Strøby Egede 
Borger- og Grundejerforening 
fik massiv opbakning til sit 
arbejde på tirsdag aftens ge-
neralforsamling i Strøby Egede 
Forsamlingshus. Her afholder 
formand Rikke Groth Krum-
bach sin beretning. Foto: Erik 
Nielsen



STEVNSBLADET ONSDAG DEN 1. JUNI 2022 / 15

 ■ STORE HEDDINGE: Hvor 
mange gange skal man gøre 
noget, før det er en tradition? 

På Stevns Bibliotekerne er det 
nu en fast del af forfatter Ditte 
Wieses skrivehold for unge, at 

de i slutningen af skriveåret fej-
rer litteraturen med en recepti-
on for de unges noveller, som 
de blandt andet har skrevet på 
i løbet af året. 

En del af skrivetimerne er 
blandt andet gået med at skabe 
nye verdener i fantasygenren 
og lave egne tegneserier, og så 
med at skrive på årets novel-
ler. Som altid er det de unge på 
skriveholdet selv, der har valgt 
temaet, som både holdet og de-
res underviser har set mange 
vinkler i.

- Tid er noget, vi altid skal 
forholde os til. I dag handler 
det ofte om, om vi har tid nok, 
siger Ditte Wiese og fortsætter: 

- Men tid kan også være et 
før og efter. Det kan være den 
ren sproglige bøjning af ord 
og det kan være oplevelsen af 
tiden, der går for langsomt - 
eller alt for hurtigt. Men vi kan 
ikke sætte os uden for tiden. 
Det er der blevet nogle helt 
fantastiske og meget forskel-
lige noveller ud af, for ligesom 
med kunst, så er tid noget, der 
føles forskelligt.

Anderledes format
Tidligere års noveller er udgi-
vet henholdsvis i bogform og 
som indstik til Stevnsbladet. I 
år er der ikke bare leget med 
ordene, men også med hele 
formen på udgivelsen. Den 
skal helt sikkert opleves for at 
få det fulde udbytte, men det 
er en plakat på den ene side, 
hvor illustrator Lykke Bianca 
har givet sin fortolkning af tid, 
mens alle de noveller, de unge 
gerne vil udgive, er trykt på den 
anden side. Samtidig kan man 

folde udgivelsen sammen til et 
slags hæfte med for- og bagsi-
de, så man nemt kan tage den 
med sig.

- Det er altid en spænden-
de overraskelse, hvad skrive-
spirerne har fundet på, siger 
biblioteksleder May-Britt Die-
chmann, og ikke mindst i år, 
hvor de også har udfordret 
formatet. Jeg synes, det er så 
fedt, at de tænker så vildt og så 
måden vores lokale kunstner 
har fanget hele idéen på. Jeg 
er meget imponeret.

Skrivehold for femte år i træk
I september tager Ditte Wiese fat 
på endnu en sæson for skrive-
glade unge på Stevns. Det bliver 
femte år i træk og både forfatter 
og bibliotekslederen glæder sig.

- Skriveholdet for unge er et 
tilbud som gør en stor forskel, 
både for de unge på holdet, 
men også for hvad man kan 
på Stevns og for udviklingen 
af kunst. Med den talentmas-
se jeg ser, så får Martin A. 
Hansen kamp til stregen som 
Stevns-digter, slutter biblio-
tekslederen og indbyder alle 
til at komme til receptionen for 
udgivelsen torsdag den 9. juni 
klokken 17-18 på Store Heddin-
ge Bibliotek, eller komme forbi 
biblioteket og få et eksemplar af 
årets udgivelse med hjem.

Skriveholdet er for alle unge 
mellem 11 og 20 år, som elsker 
at skrive.

Vil man være med på næ-
ste års hold, så kan man holde 
øje med Stevns Bibliotekernes 
hjemmeside og facebookside, 
hvor der bliver åbnet for tilmel-
dinger inden august.

Ikke en tidløs 
udgivelse
Endnu et år. Endnu et forår. Endnu et endt 
skrivehold på Stevns Bibliotekerne. Endnu en 
flok unge med noget på hjerte, der udgiver 
deres noveller om tid i en grafisk udgivelse.

En af dem, som ikke ønskede 
genvalg, var næstformand An-
dreas Vestergaard. Han ombe-
stemte sig dog i løbet af aftenen, 
da det stod klart, at forretnings-
udvalget fik massiv opbakning, 
og han blev herefter genvalgt 
uden modkandidat, men med 
klapsalver.

Eric Danielsen og Niels-Tho-
mas Ackermann genopstillede 
heller ikke. Sidstnævnte pro-
klamerede, at han ikke havde 
lyst til at fortsætte selvom han 
nu kunne forstå, at der var 
massiv opbakning fra general-
forsamlingen til bestyrelsens 
videre arbejde.

- Det har simpelthen taget for 
megen energi med al den dår-
lige stemning igennem længere 
tid, som han sagde.

I deres sted blev Troels H. 
Schmidt valgt ud over før-
nævnte Erik Friis-Schel.

Den udtrådte Peter Wulff 
blev tirsdag aften erstattet 
med Bitten Christiansen, 
mens Jakob Heger Lund blev 

nyvalgt suppleant, og Andreas 
Glentemose lod sig genvælge i 
suppleant-rollen på trods af, at 
han havde meddelt, at han ikke 
genopstillede.

Ud over de nævnte sidder 
Rikke Groth Krumbach (for-
mand), Viggo Boe Hansen og 
Christian Weber (kasserer) i 
bestyrelsen.

Tilføjelse:
Formanden for Strøby Egede 
Borger- og Grundejerforening, 
Rikke Groth Krumbach, har 
henvendt sig til redaktionen. 
Hun vil for god ordens skyld 
gerne bemærke, at Peter Wulff 
var forhindret i at deltage på 
tirsdagens generalforsamling, 
da han sad til generalforsam-
ling i en anden grundejerfor-
ening (Grundejerforeningen 
Nimgården), hvor han er for-
mand.

- Denne oplysning fik jeg 
ikke formidlet tydeligt nok tirs-
dag aften, lyder det fra Rikke 
Groth Krumbach.


