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MMS beretning for generalforsamling 22. marts 2017 

Det er med stor stolthed at være med jer her i dag.  

1000 tak til jer alle for jeres deltagelse i denne forening. 

 

Vi er gået fra at være et kommunalt forsøgsprojekt i 2014 & 2015 for sundhed for mænd, til at være den mest 

driftige frivillige og sociale forening på Stevns, som alle kender og kigger på i dag. 

Man kunne ønske sig at huset ville blive brugt mere på ugens øvrige dage, eller når der er ledigt om aftenen, for 

dem der vil mødes – bare for at være sammen eller lave noget sammen. Vi kan bruge dette sted 24/7. 

I 2015 havde vi uventet overskud på ca. kr. 10.000,-.  

I 2016 havde vi et endnu bedre overskud på ca. kr. 80.000,-, i alt kr. 90.000,  

men vi fik også 3 flotte priser som jeg ikke tror frivillige foreninger nogensinde opnår. 

 

Vi har haft mange gæster, udenlandsk besøg, TVog masser af besøgende pga. vores fremdrift og succes på dette 

sted. 

Vi har deltaget i mange events og mange Kick-off møder hele Danmark rundt.  

Faktisk har vi stillet op og fortalt om vores forening - 18 gange i 2016 og i 2017. 

Det gør at vi er kendte og har venskabsforeninger mange steder. 

 

Vi var 69 betalende medlemmer til nytår, og i dag er vi 65 indtil nu. 

Vi har 12 mulige aktiviteter at deltage i, ud over almindelig snak og hygge. Måske kommer der flere? 

Herfra skal der lyde en stor tak til alle vores aktivitets holdere og udøvere. 

 

Thorkild der overdrog værkstedet til Kim og Bjarne, som regerer i hjertet af huset, nemlig vores værksted – og som 

aldrig har været bedre end nu. Der er ryddet op og indrettet så alt fungerer, trædrejeri er en succes, og så er der 

også indført serieproduktion af Havebænke til børn. Tak til jer. 

På vores hus – kun nagelfast inventar - er der brugt kr. 185.000, til nye materialer og alt det dejlige nye vi har 

omkring os. Så kunne man godt sige – hvor meget vil det blive med arbejdsløn?  

Super tak til alle der har hjulpet med at sætte vores mødested i så fin stand.  

Vi kom på Stevns kommunes finansbudget i 2016 med et driftstilskud på kr. 15.000,- årligt. 

 

 I dag skal vi skrive til protokol – og forhåbentligt ønsker alle at overtage ejendommen. 

Dette arbejde startede sommeren 2015 med kommunale møder og endte med at alle 19 byrådsmedlemmer stemte 

for vores overtagelse af ejendommen den 24/11 2016- snart er det til ende bragt. 

 

Tak til Henning for at være husets faste håndværker og desuden vores madlavning chef. 

Vi har haft skønne motionsture og udflugter, tak til Poul og Henrik for dette engagement. 
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Fisketurene har også skiftet arrangør fra Ole Refstrup til Bjarne C. og Reinar– jeg tror at de hygger sig derude. 

Tak til Jørgen og Lars der har taget opgaven med at anlægge vores Petanque bane og at styre kortspillet. 

Skriv om dit og slægtsforskning fik ikke det afsæt vi troede det kunne få, men tak til Arne for at tage sig af det. 

Der er dog 2 herrer der skal takkes ekstraordinært for et formidabelt arbejde, og som er den ekstra lim en 

bestyrelse behøver: 

Henrik - du har passet vores regnskab til UG med kryds og slange - og det er stort – i år taler vi om 352 konteringer. 

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

arbejde. 

Jan – du har passet EDB aktiviteten og hjulpet folk, men du har også skrevet 215 indlæg i 2016, med tilmeldinger til 

spisning og udflugter på vores hjemmeside og Facebook. Det er så vigtigt for os med dit flotte arbejde bliver alle 

informeret – også de 19 andre MM i landet og Forum for Mænds Sundhed med Mie i spidsen. For øvrigt runder vi 

21.000 besøgene på vores hjemmeside og jeg tør næsten ikke gætte vor mange der kigger med på Facebook.  

1000 tak. 

Prøv at tage en lille stund ovre i blærerøvshjørnet, og se hvad der er kommet i hus på vores ansøgninger. 

Det vil være for meget at gennemgå disse ansøgninger, men: 

Vi har sendt 27 ansøgninger – vi har fået 10 afslag, og med alle de andre indtægter er det blevet til en omsætning 

på kr. 312.000,- i 2016. 

 

Vi har arbejdet for det – men ikke søgt. 

Vi fik 3 flotte priser i 2016 som gav kr. 56.000,- på kontoen. 

 

Mænds Mødesteder Stevns har haft et fantastisk 2016, tillykke til os. 

 

Per B. Jensen 

 

 

 


