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Referat fra bestyrelsesmødet den 14.10.2013 

 

Til stede, fraværende og referat 
Til stede var Finn, Helge, Preben, Knud, Mette og Jan. 

Fraværende var Birthe og Maria. 

Jan blev referent. 

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende tilføjelser: 

 I punktet "Skolens vedligeholdelse. Fremgangsmåde til at opnå en 

bedre vedligeholdelse" var det Knud og Preben der skulle gennemgå skolen. 

 I punktet "Børneloppemarked. Evaluering" blev følgende tilføjet: 

Finn ønskede mere reklame for arrangementet, samt, måske flyttet det til 

pladsen foran Zebra Møbler, til "Karens Plads", eller til pladsen foran Brugsen. 

 

Det blev besluttet, at tilføje emnet Banko til dagsordenen 
 

Nyt fra Knud 

Knud oplyste, at Seniorklubben nu har 95 medlemmer. Selve beboerforeningen 

har omkring 190 medlemmer. 

Hvis den nuværende situation fortsætter i resten af året, så kommer 

beboerforeningen ud med et overskud - på driften - på omkring 10.000,- kr. 

 

Banko 

Det blev besluttet, at flytte Banko til den 4.10.2013. Jan sørger for at 

reservere lokaler og plakater. Mette tager sig af hjemmesiden og Facebook. 

Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 18:00. Dørene åbnes kl. 18:30 og 

Banko starter kl. 19:15. 
Arbejdsopgaverne blev fordelt. 

 

Skolens vedligehold 

Preben oplyste, at opgaven ikke rigtigt er opstartet endnu. 

Det blev besluttet, at emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Lokalereservation og eventuelt valgmøde 

Det blev besluttet, at gennemføre Valgmøde 2013 med deltagelse af alle 

politiske partier i Byrådet, samt med de enkeltpersoner, som sidder i det 

nuværende Byråd. 

 

Jan sender en invitation til de berørte, samt udarbejder en plakat til A-

standerne og til hjemmesiden. Mette tager sig af opgaven med hjemmesiden 
og Facebook. 

Det skal fremgå af plakaten, at der kun er plads til 150 deltagere i valgmødet. 

 

Aftenens forløb blev gennemgået; og arbejdsopgaverne fordelt. 
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Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 18:00. Valgmødet starter kl. 19:00. 

Peer har accepteret at være ordstyrer på Valgmødet 2013. 

 

Formidling 

Mette og Jan oplyste, at det "tekniske" er på plads. Det eneste der mangler, før 

emnet kan afsluttes på et bestyrelsesmøde, er, at Mette og Jan finder den tid 

der skal til, for at afslutte de sidste små opgaver. 

Det blev besluttet, at emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Årsmøde 
Arbejdsopgaverne i forbindelse med Årsmødet blev fordelt. 

Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 18:30. Årsmødet starter kl. 19:00. 

 

Kommuneplan 

Det udsendt forslag til et høringssvar til den kommende Kommuneplan for 

Køge Kommune, blev godkendt. 

Helge og Jan oplyste, at det havde været rigtig hyggeligt - og en god oplevelse 

- at arbejde med opgaven. Birthe var også var en del af arbejdsgruppen. 

 

Byggegrund-sag 

Finn oplyste, at han havde fået en henvendelse fra en borger - Helmut Mittag - 

i Lellinge, som ønskede at bygge en ny familiebolig; også i Lellinge. Køge 
Kommune havde sendt ham til beboerforeningen, så der kunne findes en 

placering af den nye bolig. Finn og Jan havde foreslået, at byggeriet kunne 

placeres på "Trekanten". Et område som beboerforeningen nu - i høringssvaret 

til Kommuneplanen - foreslår inddraget til familieboliger. 

 

Det blev besluttet, at Finn sender et brev til Køge Kommune, hvor 

beboerforeningen oplyser, at en placering af familieboliger på "trekanten", er 

en placering som vi går ind for. 

Finn meddeler denne beslutning til borgeren; Helmut Mittag. 

 

Højtalere 

Det blev besluttet, at Helge indkøber et højtaleranlæg, til brug ved bl.a. banko 

og Skt. Hans. 
 

Evt. 

Intet. 


