
 
Foreningen Den selvejende Institution Ranestedet 

Referat generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 
 
Pkt. 1 Som dirigent valgtes Bjarne Kærbo, der erklærede, at indkaldelsen til generalforsamlingen 
var udsendt omkring 1. marts, og derfor var beslutningsdygtig iflg. vedtægterne § 6. 
Pkt. 2 Formandens beretning. 
Jørgen fortalte, at året 2016 havde været det bedste år med hensyn til besøg, idet Ranestedet havde 
besøg med rundvisning af i alt 17 hold med 346 personer - heraf 1 hold med 62 personer. Endvidere 
har Ranestedet haft besøg af 3 skolehold fra Strøbyskolen samt 1 hold fra Hotherskolen i Hårlev, et 
antal kirkegængere, besøg af Varpelev Borgerforening samt ad hoc-besøgende, hvilket i alt gav et 
besøgstal på ca. 590 personer. 
Ranestedet har imidlertid visse problemer omkring markedsføring, da turistbureauet i Rødvig er 
lukket. Ranestedet har derfor fået oprettet gratis hjemmesider på Visit Sydsjælland/Møn (Vism.dk) 
samt Open2day.dk. Formanden har prøvet at ophænge diverse ”plakater” på potentielle steder som 
campingpladser, havnekontoret i Rødvig, Rødvig Kro og feriehusudlejning Rødvig, men effekten 
har umiddelbart ikke været synlig. Stevnsbussen har givet lidt omtale, men effekten heraf kendes 
ikke. Stevns Kommune har i 2017 ansat en turistkonsulent, som formanden har indledt og vil 
fortsætte samarbejdet med. 
I samarbejde med Varpelev kirke har i løbet 2016 været nogle fælles projekter som kyndelmisse-
gudstjeneste, cykelgudstjeneste og adventsandagt med efterfølgende hyggeligt samvær i 
Ranestedets stuer.  
Ranestedet havde i sommeren besøg af musikeren Eddie van Lüthje, som sammen hustruen spillede 
og sang i de 2 stuer efterfulgt af et kaffe/te arrangement. Dette arrangement vil blive gentaget i 
2017, hvor Eddie vil spille i Varpelev kirke og kaffe/te vil blive indtaget på Ranestedet. 
Ranestedets plæneklipper brød totalt sammen. Stevns Kommune ville ikke hjælpe med et kontant 
beløb til køb af en ny havetraktor (beløb ca. 18.000 kr). Stevns Brand Fond trådte til og sponsorede 
beløbet. 
Ang. 2017. 
Formanden har holdt et foredrag hos Mændenes Klub, Strøby samt Klubben for Svagtseende i 
Hårlev. Varpelev kirke og Ranestedet samarbejdede påskesøndag omkring børnelegen ”trille-
påskeæg” med en kort andagt i kirken og fælles hygge på Ranestedet. Endvidere er indtil videre 
aftalt 7 rundvisninger i løbet af sommeren samt grilleftermiddag med Varpelev Borgerforening i 
forlængelse af foreningens aflevering af den årlige blomsterbuket til Østbanens togfører søndag den 
28. maj, cykelgudstjeneste og adventsandagt i kirken med efterfølgende grønkålsuppe i det lille hus. 
Som noget helt nyt er arrangeret en koncert med Borup Brass Band den 18. aug. 2018 i Ranehaven 
med fællesspisning og efterfølgende udendørs  koncert. 
 
Pkt.3 Kassereren forelagde regnskabet til godkendelse. Dette udviste en fin kassebeholdning. Årligt 
kontingent for 2017 fastsat uændret til 50 kr. 
Pkt. 4. Der er ikke indgået nogen forslag til generalforsamlingen. 
Pkt. 5 Valg af bestyrelse - Johanne Christensen og Aase Winther genvalgtes. 
Pkt. 6 Valg af suppleant til bestyrelsen - Iben Barnewitz genvalgtes  
Pkt. 7 Valg af bilagskontrollant - Elsebeth Clausen genvalgtes og Bjarne Kærbo genvalgtes som 
bilagskontrollantsuppleant. 
Pkt. 8 Eventuelt Formanden blev opfordret til at fortsætte samarbejdet omkring markedsføring og 
evt. inddrage Stevnsbladet 
 
Referent: Jørgen Holstein 
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