
Beretning for NytStevns 2019 

 

Vi havde i 2019  - 94 medlemmer 

 Dags dato har vi 105 medlemmer 

 

Arrangementer i 2019: 

6. januar  - Nytårskur på Lanterna, med 20 deltagere 

7. marts – Generalforsamling på Frivilligscenteret i Hårlev  -  43 medlemmer deltog 

27. april – Besøg på Koldkrigsmuseet – ca. 15 deltagere 

29. maj – Besøg på Østsjællands Museum i Faxe i deres nye omgivelser – desværre 

kun 14 deltagere 

5. juni – havde vi stand i Munkegårdsparken 

15. juni – Besøg på Vemmetofte Kloster – Rigtig spændende dag – 25-30 deltagere 

28. juni – stand til ByNight – god placering lige ved torvet – mange kom forbi til en 

snak 

11. august – Igen ByNight – med stor interesse for vores stand 

17. august – Høstmarked i Hårlev – Regnvejr det meste af tiden, så der kom ikke så 

mange mennesker 

18. august – Høstmarked i Strøby – Fint Vejr – mange besøgende 

5. oktober – Høstarrangement med fællesspisning – 34 deltagere 

 

Hvordan er det så gået NytStevns i 2019! 

Der er sagt og også skrevet en del om NytStevns i løbet af året. 

Vi er blevet kaldt protest bevægelse – vi maler ”fanden” på væggen - i forhold til 

forskellige politiske sager, men sådan er det åbenbart, og det tager vi til 

efterretning. 



Vi bliver beskyldt for hele tiden at stemme imod flertalsgruppens forslag, men hvis 

man går ind og ser på referaterne fra Kommunal Bestyrelsesmøderne har vi da 

stemt for en del af punkterne. 

Årsagen til at vi har stemt nej til en del af punkterne er at vi er oprigtig bekymret for 

økonomien i Stevns Kommune. 

De kommunale budgetforhandlinger bliver spændende og vi håber, vi kan byde ind 

med noget. 

Nogle fra flertalsgruppen har talt om skattestigninger, med hvad er konsekvensen af 

det? 

Jeg tror at alle i Kommunalbestyrelsen vil det bedste for borgerne på Stevns, blot på 

hver sin måde, og så kan vi kun håbe demokratiet vinder! 

 

3 markante sager i 2019 

Statsvejen 

 – fra motorvejen til Stevns er stadig vigtig for udviklingen af Stevns Kommune, så 

må vi jo se hvad vejdirektoratet når frem til med hensyn til linieføringen. 

Østbanen 

I NytStevns går vi 100% indfor at bevare Østbanen på skinner. 

Vi var ikke inviteret med i arbejdsgruppen vedr. Østbanen, men vi er helt enige i at 

den skal bevares og håber at opgaven kan løses hurtigst muligt. 

Det betyder rigtig meget for pendlerne og hele den Stevnske befolkning. 

Ådalsagen 

Ådalsagen er et betændt emne, men jeg skal sige det meget klart NytStevns mener 

ikke der skal bygges i Ådalen. 

 

TAK! 

Tak til medlemmerne for interesse og opbakning til arrangementer, samt løbende 

støtte til de ting vi gør. 



Tak til bestyrelsen for samarbejdet i løbet af året. 

Tak til Mogens og Jørgen for at deltage i bestyrelsesmøderne for at holde os 

løbende informeret om hvad der sker i kommunalbestyrelsen. 

 

 

 


