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Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 1. december 2016 
 

 

1. Til stede, fraværende, ordstyrer og referat  

Til sted var Søren, Ulla, Birthe, Brian, Henrik og Jan. 

Fraværende var Caroline, Preben og Joan. 

Jan blev referent og ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat fra Årsmødet og fra bestyrelsesmøde 24. november 2016 

Referatet fra Årsmødet færdiggøres i løbet af weekenden og forventes helt færdigt 6.12.2016. Jan 

taler med dirigenten og får referatet accepteret den 7.12.2016 så årsmødereferatet kan udsendes.  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24.11.2016 blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Under punktet ”de store opgaver i 2017” blev tilføjet: 

Multihuset er den store opgave for det kommende år, som det også fremgik af 

punktet præsentation.  

Fortsættelse i netværket ”Fællesmøder i Lellinge”, hvor Caroline repræsenterer 

beboerforeningen og Joan bakker op. 

 

3. Andre punkter til dagsordenen 

Punkterne velkomstfolder og skolevej blev tilføjet dagsordenen. 

Velkomstfolder  

Ulla fremlagde en ny udgave af velkomstfolderen. Der manglede dog vores bankkontonummer, 

som Ulla vil tilføje. Desuden tilføjer hun et nummer, når vi får Mobil Pay. Folderen ligger indtil da 

hos Ulla med bankkontonummer i et meget lille oplag og kan rekvireres herfra. 

Skolevej 

Ulla udarbejder et forslag til et brev til Mette J. omkring skolevejen mellem Lellinge og 

Vemmedrup, til mødet 5.1.2017. 

 

4. Datoer for arrangementer i 2017 

Der var enighed om følgende arrangementer:  

Fastelavn    Søndag den 26.2.2017.  

Banko    Onsdag den 15.3.2017.  

Skt. Hans    Fredag den 23. juni 2017.  

LB støtter op om Lellinge Dagene  Fredag, lørdag og søndag den 18.+19.+20. august 2017.  

Banko    Torsdag den 12. oktober 2017.  

Årsmøde 2017   Fredag den 17. november 2017. 

 

5. Det personlige medlemskab af beboerforeningen, opkrævning 2017, Mobil Pay i 2017 og 

hvervning 

Der var enighed om at Birthe og Henrik finder frem til en Mobil Pay-løsning, samt til en tilpasning 

af medlemslisten. 
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6. Kommunikation til medlemmerne. Hvad gør vi på kort sigt og på lidt længere sigt 

Der var enighed om at der er brug for en ny hjemmeside, samt et nyhedsbrev i både en trykt og i 

en online udgave, med et nyt, pænt design, med et gennemgående og genkendeligt logo. 

Vi starter med et logo. Ulla sikre at der udskrives en konkurrence om et nyt logo, med afslutning 

1.1.2017, så vi kan vælge et nyt logo på mødet den 5.1.2017. 

Henrik undersøger muligheden for ”365” til næste bestyrelsesmøde, hvor alle vores dokumenter 

gemmes.  

Punktet, emnet, tages op på næste bestyrelsesmødet, altså den 5.1.2017. 

PS. Der tages billeder på bestyrelsesmødet den 5.1.2017. 

 

7. Mødet med borgmesteren – har vi fået dato – hvad skal hovedpunkterne være – hvad 

ønsker vi at opnå – hvordan følger vi op 

Møde m. Borgmesteren. Hvad betyder (Jan skriver til Borgmesteren) om salget + vedligehold + 

tidsplan + økonomi. Brian, Ulla og Jan mødes lige inden mødet. 

 

8. Gennemgang af emnerne i punkt 13 fra årsmødet – ønskelisten over opgaver 

Punktet tages op på næste møde, den 5.1.2017. 

  

9. Nye faste punkter på dagsordenen: Økonomi og medlemstal 

Det blev besluttet at to punkter skal på de fremtidige dagsordener som faste punkter, nemlig   

økonomi og medlemstal. 

 

10. Arbejdsformen fremover 

Punktet udsættes til næste møde. Ulla kommer med et forslag. 

 

11. Status på ”de gamle udvalg” 

Der blev talt om de udvalg som var blevet nedsat af den tidligere bestyrelse og hvordan de kunne 

passe ind i denne bestyrelses arbejdsform, samt hvordan de passer ind i den nuværende situation. 

 

Det blev besluttet, at Jan oplyser til Finn, at det er Caroline der repræsentere beboerforeningen i 

arbejdet i initiativet fra Brugsen, omkring samarbejdet i Lellinge. 

 

12. Evt. 

Bestyrelsen mødes på Strædet efter mødet med borgmesteren, så vi kan tale om forløbet af 

mødet. Mødet forventes at starte ca. kl. 18:15. Jan indkalder. 

 

Til senere dagsordener: 

Samarbejdsinitiativet i Brugsen – hvad skal vores hovedpunkter være (januar) 

Forretningsorden for bestyrelsen. Udkast fra Ulla til debat og vedtagelse (januar) 

Udbygningsplaner for Lellinge. Er det noget vi skal arbejde videre med og evt. hvordan (januar) 

Arbejdet med vedtægterne (februar eller senere) 


