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MMS Bestyrelsens beretning 2018.  

Igen i år - 1000 tak til jer alle for jeres deltagelse i denne forening. Herfra skal der lyde en stor tak til alle vores 

aktivitets tovholdere der hjælper aktiviteten på rette vej.  

Uden dem, ville det være en for stor opgave for os alle at holde hjulene i gang.  MANGE TAK.  

På TV siden har vi været i Go’ Morgen Danmark i februar, TV Øst i marts på gåtur og i huset, og Region Sjælland 

med Helbredsprofilen i maj. Af interview blev det til COOP Samvirke og Stevns kommunes velkomstbog. 

Dagbladet Køge og Stevnsbladet har haft fine artikler flere gange. 

Linoleumsgulvet i mødestuen blev repareret i december 2017. 

Nyt Depot i gangarealet lavet af Kim, Bjarne og Ove. 

Ansøgninger: 

De helt store tilskud kom fra Velux Fonden kr. 125.000,- og Stevns Brand Fond kr. 110.000,- 

Vi fik nyt tag, tagrender og udhæng lavet færdigt på hovedhuset og nyt tag på udhuset af Kim og Bjarne. 

Med Murer og VVS ‘er og meget stor hjælp fra Henning, Lars, Svend Aage med flere, fik et nyt og  

lækkert Handicapvenligt toilet. 

Handicaprampe til hoveddør sponsoreret af Morten Juul fra Vallø Strand, nedtaget af mange mænd -  

og opsat af Reinar. 

Desuden er der ryddet mod skel i nord med Lars som fører af gravemaskinen, og der er sat nyt trådhegn op. 

§18 gav tilskud til ny drejebænk med klo, kr. 6.100,- 

§79 gav penge til udflugter, kr. 7.000,-  

Nordea gav penge til Slibesystem og Luftrenser. Kr. 10.500,- 

og en brugt men stor drejebænk indkøbt til værkstedet, kr. 2.000,- 

Carl Erik sponsorerede en ny Gerings sav. 

I juni måned leverede vi et smukt drejet Træfad til MHW årets mand 2018 – tak til Bjarne H. 

 

Sundhedsdagen den 13/6 der havde vi 75 – 85 til mad, sponsoreret af Stevns kommune – og 2 sygeplejersker, 1 

diætist, 1 fodterapeut, 1 fysioterapeut og 1 dronemand. 

Henning og madholdet har derudover afholdt bespisning 5 gange i 2018.  

Udflugter: 

Vi har været i Sagnlandet Lejre, på Rosenborg, den Blå Planet, Sundhed & Frivilligcentret Hårlev og på Christiansborg. 

Nye Skelpæle: 

Da salget af Blommevej 5 var en realitet, fremkom der skelpæle – godt 20 cm under overfladen. Det gav en del 

forhandlinger med nabo Steen, men alt faldt på plads, Vores trådhegn blev stående – skelpæle flyttet, mod at han fik 

brugsret til bedre adgangsforhold / vej ud for vores syd gavl. 

Ole C. har beskrevet husets spændende historie færdig, men også idemanden bag  

Årets Mænd - som blev Bjarne og Kim.  
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Besøg på Blommevej: 

Mænds Mødesteder KBH, Elefanthuset - i februar  

Mænds Mødesteder Brøndby, - i april 

Mænds Mødesteder Frederiksberg – i april 

Velux i maj 

Herreværelset Roskilde – i juni 

Motionstur – onsdagsholdet:  

Der er altid fodslag hver onsdag, der blev arrangeret 51 ture indeholdt samlet ca. km 330. – godt gået gutter. 

Værkstedet: 

Kim og Bjarne har produceret 28 børnehavebænke i år, men også bænke og borde til Varpelev menighedsråd. 

Det har givet en omsætning på ca. kr. 20.000,- og netto ca. kr. 4.000,- i kassen – tak til jer.  

Fisketure: 
Bjarne har arrangeret fisketure gennem året, som gik fra Kalkbrænderihavnen, Dragør, Tryggevælde Å, Vedbæk, 
Sigerslev kalkbrud, Rungsted, Onsevig. Bjarne C. fortæller selv. 

Et nyt aktivitets tiltag er Droneflyvning 

Hjemmesiden og Facebook:  

Tak til Jan som har lavet design, opsætning og konfigurationer siden august 2015. Der er lavet 535 indlæg fra 2015 til 

start 2019. Som læremester for Per og Morten, har Jan været fast support. I 2018 er der 135 indlæg. 

Det er så vigtigt for os med dette flotte arbejde så alle bliver informeret – også de andre MM i landet og Forum for 

Mænds Sundhed med Mie i spidsen. For øvrigt rundede vi 57.000 besøgene på vores hjemmeside og jeg tør næsten 

ikke gætte vor mange der kigger med på Facebook. 

Bank & pengekassen 

Henrik - du har passet vores regnskab til UG med kryds og slange - og det er stort – i år taler vi om ca. 280 

konteringer. Der skulle registreres og bogføres til det fantastiske regnskab denne forening fremlægger i dag. 

Fantastisk flot arbejde. 

Foredrag: 

Per har holdt 7 foredrag, som gav en indtægt på kr.6.100,- 

Foredrag Køge Herfølge jagtforening 29/1 2018 

Foredrag KBH. Sankt Joseph Nørrebro 5/2 2018 

Foredrag Karlstrup Menighedsråd 19/3 2018  

Familie og Samfund besøg 16/4 2018 

3F i Ringsted Fællesskaber 19/4 2018 

 Prostatakræft foreningen Køge 1/10 2018 

3F Nyborg fyraftensmøde 12/11 2018 

Vi er stadig på Stevns kommunes finansbudget med et driftstilskud på kr. 15.000,- årligt. Vi var 96 betalende 

medlemmer til nytår. Mænds Mødesteder Stevns har haft et fantastisk 2018, stort tillykke.   

På bestyrelsens vegne - Per B. Jensen 


