Referat fra Lellinge Beboerforenings Årsmødet 2013
...... afholdt den 25. november 2013
Finn Hoffmann bød - som formand - velkommen og pegede på Torben
Ellegaard som dirigent.
Valg af dirigent (Punkt 1)
Herefter blev Torben valgt som Årsmødets dirigent.
Torben konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt, som beskrevet i
vedtægterne.
Der var en fuldmagt fra de fremmødte.
Så gennemgik Torben dagsordenen; og sikrede samtidig en smidig
gennemførelse af Årsmødet. Torben Ellegaard opfordrede bestyrelsen til at
opstarte arbejdet med at få ændret placeringen af de enkelte punkter på
dagsordenen, således, at Årsmøder fremover kan forløbe på en
hensigtsmæssig måde.
Jørgen Sigersen blev valgt som stemmetæller.
Formandens beretning (Punkt 2 og 4)
Finn Hoffmann fremlagde sin beretning som havde følgende hovedpunkter:
 Bestyrelsens størrelse. Der mangler et bestyrelsesmedlem
 Arrangementer. Banko, børneloppemarked, affaldsindsamling og
fastelavn
 At bestyrelsen nu arbejder med temaer og i grupper, hvor gruppen
fremlagde resultatet for bestyrelsen
 Der arbejdes med en formidlingsstrategi, som bl.a. vil fører frem til en ny
hjemmeside og indkøb af en ny Pc
 Skolens fremtid og vedligeholdelse
 Bestyrelsesforsikring
 Medlemshvervning
 Udarbejdelse af en procedure for hver enkelt arrangement
 Tilpasning af vedtægterne
 Møder med Byrådets politikere
 Udarbejdelse af høringssvar til den nye Kommuneplan
 Økonomien, som ser fin ud, men hvor der kan komme store udgifter til
lokaleleje i fremtiden
 Der var 197 medlemmer
Finn afsluttede sin beretning med at takke den øvrige bestyrelse for det gode
samarbejde; og for den store arbejdsindsats
Formandens beretning blev godkendt.
Finn gennemgik - i en kort udgave - formandens beretning fra Seniorklubben,
som er en underafdeling af beboerforeningen.

Regnskab (Punkt 3 og 5)
Knud fremlagde regnskabet.
Der blev spurgt til, om Lokalarkivet også fremover vil få 1.500,- kr. om året til
driften. Hverken Årsmødet eller bestyrelsen havde nogen mod denne udgift.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet for Seniorklubben blev kort gennemgået, som underafdeling af
beboerforeningen.
Budget (Punkt 6)
Knud gennemgik budgettet, med uændret kontingent for næste budgetår.
Kontingentet for et år er 100,- kr. pr. husstand; 25,- kr. for pensionister.
Budgettet blev vedtaget.
Indkomne forslag (Punkt 7)
Der var ingen indkomne forslag.
Valg (Punkt 8, 9 og 10)
Årsmødet valgte Charlotte Lie, Kim Hansen og genvalgte Mette, til bestyrelsen.
Annette Lintrup blev valgt som 1. suppleant; og Helge blev genvalgt som 2.
suppleant.
Gitte og Torben Ellegaard blev genvalgt som revisorer.
Evt. (Punkt 11)
Der blev talt om skolens fremtid, herunder hvordan skolen bedst muligt kunne
sikres mod lukning, samt hvordan de nuværende brugere - forældrene og også
Idrætsforeningen - kunne blive mere aktive i dette arbejde.
Et indlæg i MOSAIK kunne måske sætte gang i et mere "bredt" samarbejde for
skolens overlevelse, i den nuværende "fredsperiode". Også møder med
Skolebestyrelsen blev nævnt som en mulighed.
Bestyrelsen blev opfordret til at påfører dagsordenen, hvem der er på valg.
Bestyrelsen blev også opfordret til at sikre en bedre oprydningen efter Skt.
Hans bålet.
Der blev rejst kritik af at nogle at de udsendte indkaldelser til Årsmødet ikke
var printet særligt godt, da det var vanskeligt at læse selve dagsordenen.

