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Referat fra bestyrelsesmødet den 9. september 2013 
 

 
 

Til stede, fraværende og referat 

Til stede var Finn, Helge, Birthe, Knud, Preben og Jan. 

Fraværende var Marie og Mette. 

Jan blev referent. 

 

Godkendelse af referat 

referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

Økonomi 

Og flere medlemmer som følge af kampagne 

Knud oplyste, at der nu er kommet to nye medlemmer efter at kampagnen er 

startet. Der er 194 medlemmer i beboerforeningen. 
Formuen er på ca. 170.000,00 kr. 

 

Skolens fremtid 

Det blev besluttet at "nedprioriterer" emnet, da det har været meget 

vanskeligt at opnå et samarbejde med brugerne af skolen. 

Emnet - skolens fremtid - kunne blive et tema på det kommende Årsmøde, 

således at der var et emne der kunne debatteres. 

 

Skolens vedligeholdelse 

Fremgangsmåden til at opnå en bedre vedligeholdelse 

Det blev besluttet at Knud og Helge gennemgår skolen, for på den måde at 

finde fejl og mangler i vedligeholdelsen. Der tages billeder; og der beskrives 
hvad problemet er, samt hvor det er placeret. Hvad det indsamlede materiale 

præcist skal anvendes til, besluttes senere. 

 

Lokalereservation 

For resten af året og for 2014 

samt 

Valgmøde; og møde med Kulturforvaltningen 

Det blev besluttet, at Jan skriver til Kulturforvaltningen, så det aftalte møde 

bliver gennemført. Efter mødet har vi sikkerhed for, om beboerforeningen skal 

betale for benytte skolens lokaler. 

Der var ikke stemning for at gennemføre Valgmøde 2013 op til 

Kommunalvalget 2013, hvis vi skal betales for lån af skolens gymnastiksal. 

 
Ansvarsforsikring 

Finn oplyste, at han fortsat fik information om forsikringens indhold. Finn 

forventer snart at modtage et forsikringstilbud. 
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Formidling 

Status 

Jan oplyste, at det nu er blevet muligt at få "det samme" indhold som TDC 

tilbød, men nu til en meget mindre pris. Årsagen er, at det er en lokal "IT 

ekspert" som gennemføre opgaven; og han skal ikke have betaling som TDC 

skal. 

Lene har fortsat foreningens IT, herunder det skriveprogram som den nye Pc 

skal have indlagt. Så der skal ikke indkøbes nyt. 

Der er ikke noget nyt om Pc'en til Mette. 

 
Børneloppemarked 

Evaluering 

Der var en god stemning, med meget salg boderne imellem. Men der manglede 

"strøgkunder", hvilket kunne skyldes, at der var andre arrangementer i Køge. 

En mere "hensigtsmæssig" dato - for et børneloppemarked næste år - og 

tydelige henvisninger til loppemarkedet, kunne være det som der skal til, for at 

få et større salg i boderne. 

 

Årsmøde 

Planlægning 

Det blev besluttet, at Jan udarbejder en indkaldelse, samt en plakat. Når 

indkaldelsen er godkendt skal den printes i 200 eksemplarer. 
Marie, Lasse og Helge er suppleanter og er derfor på valg. Helge tilkendegav, 

at han stille op til valg som suppleant. 

Mette og Knud er på valg. Knud tilkendegav, at han ikke genopstiller. 

Planlægningen fortsætter på næste møde. 

 

Efterårsbanko 

Planlægning af banko den 11.11.2013 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Fastelavn 

Status på underholdning 

Mette har sikret at beboerforeningen har en underholder til næste Fastelavn. 

 
Kommuneplan 

Det blev besluttet, at Birthe, Helge og Jan udarbejder et høringssvar til 

forslaget til en ny Kommuneplan, som nu er i høring. Forslaget fremlægges på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Eventuelt 

Preben oplyste, at Lellinge nu er godkendt som et sted, hvor der kan foretages 

fartmåling af politiet. Der vil blive foretaget fartmåling. 


