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Referat fra Lellinge Beboerforenings Årsmøde 2016 
 

Afholdt fredag den 4. november 2016 
 

Der var 80 fremmødte på årsmødet. Det startede 19.30 og varede indtil 23.30, 
og enkelte måtte forlade mødet før tid. 

 
Formand Hans Jørgen Lintrup bød velkommen og pegede på Torben Ellegaard 

som dirigent. 
 

Valg af dirigent (Punkt 1 på dagsordenen) 
Torben blev herefter valgt. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt 

indkaldt efter vedtægterne. 
Der var ingen fuldmagter. Bjarne Pedersen og Finn Hoffmann blev på 

dirigentens foranledning valgt som stemmetællere. 

 
Formandens beretning (Punkt 2 på dagsordenen) 

Formanden beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Der blev givet 
en læsepause, så alle kunne få læst eller genopfrisket indholdet. 

Der var stor debatlyst. Det var især Multihuset som erstatning for skolens 
gymnastiksal, en udbygning af Lellinge samt nye vedtægter, der var debat 

omkring. 
De fleste debatindlæg handlede om en eventuel udbygning af Lellinge. Nogle 

var imod en udbygning, andre tilkendegav, at de følte sig for lidt involveret. 
Dirigenten mindede om, at formandens beretning skulle vurderes på fortiden 

og ikke så meget på fremtiden, da det er op til årsmødet og en kommende 
bestyrelse at arbejde med fremtiden.  

Beretningen beskrev også Skt. Hans bålet, fastelavn og de to bankospil, som 
var årets arrangementer. Samarbejdet med Brugsen og med Idrætsforeningen, 

var også en del af formandens beretning. 

 
Debatten og spørgelysten var så stor, at der blev indlagt en pause. 

Formandens beretning blev herefter godkendt med 54 stemmer for, 8 imod og 
11, som hverken stemte for eller imod. 

 
Udvalget Seniorklubben (Punkt 3 på dagsordenen) 

A. Finn Hoffmann gennemgik herefter beretningen fra Seniorklubben, som 
tidligere var fremlagt og godkendt af Seniorklubben. 

B. Finn fremlagde Seniorklubbens regnskab, som også var godkendt.  
C. Kontingentet var også fastsat. 
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Udvalget Lokalarkivet (Punkt 4 på dagsordenen) 
Henning Mathiesen gav en orientering fra arkivet. Hovedpunkterne var, at der 

var blevet arbejdet med en omregistrering af arkiveffekterne med forbedrede 
søgemuligheder. At Lellinge Lokalarkiv fortsat er medlem af foreningen Egns 

Arkiverne, og at Lellinge Lokalarkiv skal være vært for denne forenings 
generalforsamling 2017. 

Henning oplyste, at arkivet manglede arkivskabe med lås, og efterlyste om 
nogen havde sådanne skabe stående, så ville det være en stor hjælp. 

Arkivet har åbent mandage i ulige uger fra kl. 19:00 til 21:00. 

 
Fremlæggelse af revideret regnskab (Punkt 5 på dagsordenen) 

Birthe Hansen fremlagde regnskabet. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 

Indkomne forslag (Punkt 6 på dagsordenen) 
A. Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen havde udsendt et forslag til nye vedtægter for Lellinge 
Beboerforening.  

Forslaget til nye vedtægter var blevet til i et tæt samarbejde med Køge 
Kommune, for at sikre, at beboerforeningen kunne fortsætte sine 

aktiviteter i kommunale lokaler. 
 

Der var en meget lang og ivrig debat, som endte med, at et 

ændringsforslag til §7 nyt stk. 5 udgik. 
 

Forslaget lød: ”Bestyrelsen kan ved behov tilknytte sig eksterne 
konsulenter eller grupper, når Bestyrelsen har behov for særlig viden 

eller hjælp til aktiviteter.” 
 

En anden del af debatten handlede om formålsparagraffen til 
vedtægterne. På grund af de fremskredne tidspunkt blev bestyrelsen 

pålagt at se nærmere på et ændringsforslag fra Henning Mathiesen til 
næste årsmøde:  

 
”Foreningens formål er at bevare og udbygge det lokale netværk, samt 

at varetage medlemmernes interesser omkring forhold overfor offentlige 
myndigheder, med det sigte, at bevare og styrke landsbymiljøet i 

Lellinge”. 

 
Forslaget til en ny vedtægt for beboerforeningen blev vedtaget med de 

nævnte ændringer med 69 stemmer for, ingen imod, og 1, som hverken 
stemte for eller imod. 

 
Der var ikke andre indkomne forslag. 
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Fastlæggelse af kontingent (Punkt 7 på dagsordenen) 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle ændres fra at være et husstands-

medlemskab til et personligt medlemskab, for at følge de nye vedtægter. 
Prisen var foreslået til 50,-kr. for hver person.  

Der fremkom et ændringsforslag, som betød, at prisen for pensionister blev sat 
til 25,-kr. for hver person. 

 
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer for, 16 imod og 8, som 

hverken stemte for eller imod. Herefter blev det samlede forslag godkendt. 

 
Budget for næste år (Punkt 8 på dagsordenen) 

Kassereren gennemgik det udsendte budget. Fra salen blev det foreslået at 
hæve beløbet til arkivet med 500,-kr. fra 1.500 kr. til 2.000 kr. 

 
Forslaget blev vedtaget. Det samlede budget blev godkendt. 

 
Valg af medlemmer til bestyrelsen (Punkt 9 på dagsordenen) 

Formanden Hans Jørgen Lintrup valgte på selve årsmødet af personlige årsager 
at trække sig fra bestyrelsen. 

Herefter valgte årsmødet for to år 
Med 65 stemmer Jan Meilby, Agerledet 7. Lellinge, 4600 Køge 

Med 55 stemmer Birthe Hansen, Byledet 64, Lellinge, 4600 Køge 
Med 50 stemmer Ulla Nygaard, Overdrevsvejen 16, Lellinge, 4600 Køge 

Med 45 stemmer Preben Larsen, Vesterledet 6, Lellinge, 4600 Køge 

 
For ét år valgte årsmødet 

Med 24 stemmer Henrik Hermansen, Strædet 38, Lellinge, 4600 Køge  
Med 19 stemmer Caroline Berkan, Ringstedvej 223, Lellinge, 4600 Køge  

 
Joan Sørensen fik 16 stemmer og opnåede ikke valg. 

 
Kasserer Birthe Hansen og den afgående formand Hans Jørgen Lintrup takkede 

det afgående bestyrelsesmedlem Peer Christiansen og suppleanten Helge 
Pedersen.  

 
Valg af suppleanter (Punkt 10 på dagsordenen) 

Joan Sørensen blev valgt som 1. suppleant og Søren Ree Andersen blev valgt 
som 2. suppleant. 

 

Valg af revisorer (Punkt 11 på dagsordenen) 
Gitte og Torben Ellegaard blev genvalgt som revisorer. 

 
Valg af revisorsuppleant (Punkt 12 på dagsordenen) 

Max Vilby blev også genvalgt. 
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Hvilke primære opgaver skal bestyrelsen varetage i det kommende år 
(Punkt 13 på dagsordenen) 

På grund af det fremskredne tidspunkt blev forslaget ikke debatteret i 
enkeltheder og kom ikke til afstemning. Der fremkom under dette punkt også 

til ønske om debat af anvendelse af foreningens formue og om midlerne kan 
anbringes anderledes. Dette og de øvrige forslag blev givet videre til den nye 

bestyrelse til behandling. 
 

Evt. (Punkt 14 på dagsordenen) 

Jan Meilby sagde pænt tak til den afgående formand Hans Jørgen Lintrup og 
suppleant Annette Lintrup. 

 
Herefter hævede dirigenten årsmødet og takkede for god ro og orden. 

 
Herefter var der smørrebrød. 


