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Kære kanonvenner af

Stigsnæs Kystbatteri Venner

Indkaldes til foreningens første laugsmøde
søndag den 22. marts 2020 kl. 15.00 på Stigsnæs Kystbatteri

Formandens beretning for 2019

Laugsstyrelsen har i henhold til foreningens vedtægter fornøjelsen, at indbyde vores medlemmer til en histo-
risk generalforsamling – den første af slagsen, som skal afholdes i første kvartal i kalenderåret.

Vores forening blev stiftet søndag den 2. juni 2019 af arbejdsgruppen bag renovering af Stignæs Kystbatteri.

Til laugsstyrelsen blev valgt:

Torben Christiansen, Carl-Emil Frederiksen og Steen Olsen for et år og er dermed på valg. Gorm Rasmus-
sen, Henrik Falch, Jan Sørensen for 2 år. Lars Wolthers blev valgt som Skælskør Turistforenings repræsen-
tant i bestyrelsen. Arne Hansen blev valgt som intern revisor. Til suppleant blev valgt, Arvid Gaardbo og Jan
Buchwald.

Ved den efterfølgende konstituering i laugsstyrelsen valgtes Steen Olsen som formand for lauget, Torben
Christiansen som kasserer, og Henrik Falch som sekretær. Gorm Rasmussen, Jan Sørensen og Carl-Emil
Frederiksen fik ansvar for materiel, affyring og anlæg.

Den 4. juni 2019 indgik Skælskør Turistforening ved Ole Rygård – herunder venneforeningen og Borreby
Gods og Herregård ved Joachim Castenschiold en aftale om vilkår for anvendelse af Stigsnæs Kystbatteri og
adgang gennem skoven.



Bestyrelsens virke siden
den stiftende generalfor-
samling har primært fore-
gået i regi af
Arbejdsgruppen Stigsnæs
Kystbatteri. Efter det fysi-
ske anlæg er renoveret og
godkendt har der været
mindre tilpasninger. Til
gengæld er brugt rigtig
megen tid på at få aflagt
regnskaber til LAG Sla-
gelse Kommune. Realda-
nia m.fl.

Onsdag den 12. februar
blev regnskab og slutrap-
port sendt til godkendelse
i statens LAG sekretariat i
Vordingborg. Den ende-
lige godkendelse og dermed frigivelse af midler til Slagelse Kommune på ca. 194.000 kr. kan afvente op til
6. måneder. Vi takker endnu engang Skælskør Turistforening for den store tillid i samarbejdet med renove-
ring og vil aflægge endelig beretning når LAG godkendelse af regnskab er på plads.

Torben Christiansen vil på generalforsamlingen gennemgå regnskabstal for anlægget på cirka 615.000 kr.
fordelt på de 17 projektopgaver. Dertil kommer flere tusinde frivillige arbejdstimer gennem de seneste 4 år.

Slagelse Kommune har fra Amtets og Skælskør Kommunes tid overtaget en aftalt plejeplan for området. Vi
har gennem året afholdt nogle møder for at sikre en pleje og vedligeholdelse der lever op til aftaler herunder
med Borreby Gods og Kultur og Miljøstyrelsens m.fl.. Et godt samarbejde som laugsstyrelsen gerne vil kvit-
tere alle parter for.

Såvel bygninger og installationer er også behørigt forsikret – hvilke også gælder ved skydning i forhold til
gæstende.

I venneforeningen har der i de seneste måneder været arbejdet med markedsføring og årets events.
Vi havde håbet på, at der ved generalforsamlingen kunne skydes med kanonen, men en centralisering i poli-
tiets godkendelsesafdeling for sådanne har desværre medført, at det ikke er muligt. Vi satser hårdt på en
event og affyring i påsken, samt i turistsæsonen lørdag den 25. juli og et efterårsarrangement lørdag den 12.
september – alle 3 events tilpasset hæderskronede begivenheder i krigshistorien og vil naturligvis blive mar-
kedsført på Facebook, hjemmeside og aviserne. Desuden arbejder Henrik Falch med yderligere markedsfø-
ring, og synliggørelse ved tilflyttermøder, Livsstilsmesse og øvrige lokale arrangementer, hvor vi også kan
understøtte Skælskør og Omegns øvrige foreningsliv.

I det kommende år vil vi ligeledes arbejde for om det vil være muligt at øge tilgængelighed til anlægget for
svagt gående og handicappede. Desuden arbejdes med QR-koder på batteriet med gode fortællinger indlagt
samt yderligere medlemshvervning.

Endelig vil jeg også nævne, at der i forlængelse af den igangværende renovering af havnehuset på Stigsnæs
Havn vil blive opsat belyst informationstavler både omkring vores batteri men også de to øer – et såkaldt
Velkomstpunkt.

Dette i et godt samarbejde med lokalrådene på Agersø og Omø - som vi har stået i spidsen for – herunder
økonomiske ansøgninger og bevillinger fra LAG kvikpuljen 30.000 kr. og 25.000 kr. fra Slagelse Kommu-
nes pulje for landudvikling.

På laugsstyrelsen vegne

Steen Olsen laugsformand


