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Referat af bestyrelsesmøde i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:00  
Mødet blev holdt i Brugsens mødelokale. 

 

1.Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

 Til stede var Birthe Hansen, Preben Larsen, Søren Ree-Andersen og Ulla Nygaard. Afbud fra 

Brian Sørensen og Jan Meilby. Preben var ordstyrer og Ulla referent. 
 

2. Godkendelse af referat 

Et udkast er udsendt og skal godkendes på mødet. 

 Referatet fra mødet 28. september 2017 blev godkendt 

 

3. Økonomi og medlemstal v/ Birthe. Birthe fortæller om medlemssituationen op til årsmødet, og hun 

gennemgår regnskabet, som det vil blive fremlagt på årsmødet.  

 Birthe fremlagde tal for foreningens økonomi, som viser, at vi har 74.033 kr. på kontoen og 

vores obligationer har en værdi af cirka 95.000 kr. Opgørelsen af medlemstallet viser, at vi p.t. har 291 

aktive medlemmer, hvor dog 13 endnu ikke har betalt kontingent i 2017. Birthe fremlagde det reviderede 

regnskab for regnskabsåret, som sluttede 30. september. Det blev godkendt og fremlægges for årsmødet i 

november. 

 

4. Emner til behandling 

Multihuset. Ulla og Brian orienterer efter borgermødet 9. oktober, møde i arbejdsgruppen 

24. oktober og et møde med Kultur- og Idræt onsdag den 25. oktober.  

Så langt er vi… Måske også noget om folkeaktier eller anden form for del-ejerskab. 

Ulla orienterede fra arbejdsgruppen mellem Lellinge IF og Lellinge Beboerforening om mødet 

med Kultur- og Idræt dagen før, den 25. oktober. Her beklagede arbejdsgruppen, at der blev 

indkaldt til møde midt i offentlighedsfasen for lokalplanen for stadion. Vi beklagede også at 

få en indkaldelse uden dagsorden, og vi beklagede, at byrådet uden vores vidende blev 

præsenteret for en skitse til Multihus med et halveret klublokale, da bevillingen på 6 mio. kr.  

skulle besluttes på byrådsmødet i august.  

På mødet med Kultur- og Idræt ridsede vi konklusionerne op efter vores borgermøde 9. 

oktober om lokalplanen, og arbejdsgruppens bemærkninger, som skal indleveres til Miljø og 

Teknikforvaltningen senest 2. november. De er: 1) En præcisering af anvendelses-

mulighederne, så det fremgår, at også byens foreningsaktiviteter (ud over idrætten) vil indgå 

i det kommende Multihus.  2) At det ikke bør være nødvendigt at sløjfe og flytte den 

eksisterende petanquebane. 3) En henstilling til, at der bygges i byggefeltet under størst 

mulig hensyntagen til naboerne på Overdrevsvejen 13.  

Arbejdsgruppen havde forud for mødet henvendt sig til Lokale-og Anlægsfonden, for at 

kunne mødes om evt. yderligere støttemuligheder. I budgetforliget indgår, at vi skal have 

hjælp til at søge yderligere støtte i netop Lokale- og Anlægsfonden. Kommunen viderefører 

vores initiativ og sender materiale til fonden med henblik på et afklarende møde i november. 

I materialet vil indgå vores opsamling fra borgermødet, vores seneste info-status pr. 1. 

oktober 2017, behovsanalysen fra 2015 (som kommunen lod gennemføre) og de seneste 

skitser af Multihuset jf. vores forhandlinger (C+). 
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Vælgermødet 7. november. Indholdet på mødet samt det praktiske, herunder: 

markedsføring, dirigenter (Ulla og Louise), mikrofoner, indkøb og mail til de politiske partier. 

Ulla og Brian står for markedsføringen af vælgermødet. Det vil sige opslag på hjemmesiden 

og på Facebook (Ulla), tekst og foto til plakat (Ulla), selve plakaten og opsætning på A-

standere i byen (Brian). 

Mødet starter kl. 19.00. Vi mødes på selve dagen kl. 18.00 i gymnastiksalen, for at sætte 

borde og stole op. Enighed om, at deltagerne også skal sidde ved borde denne gang. 

Søren står for indkøb af øl og vand. Birthe sørger for byttepenge. 

Søren undersøger muligheden for at leje mikrofoner og højtaler, så de to dirigenter har 

noget at arbejde med over for politikerne og deltagerne.  

Ulla tager møde med med-dirigent Louise Thiel fra Brugsens bestyrelse. 

Ulla skriver til politikerne – de 7 spidskandidater fra de 7 partier, der sidder i byrådet – og 

ridser møderammen op: Dirigenterne præsenterer kandidaterne, men der bliver ingen 

indledning fra politikerne. Derimod får de lov at slutte af. Vi går lige på og hårdt med 

spørgsmål om det lokale demokrati, Lellinges fremtid, skolepolitikken og skoledistrikterne, 

miljøet og hvad der ellers ligger Lellinge-borgerne på sinde. 

 

 

Årsmødet. Det praktiske i forbindelse med Årsmødet: 

Hvem skal være dirigent? Ulla taler med Peter Talarek-Andersen, indkaldelse, som skal ud 

senest 14 dage før, regnskab, beretning, forslag, herunder forslag fra Claus, som han 

afleverede på borgermødet. Hvad gør vi med det? (Bilag) 

Aktivitetsplan for det kommende år. (Bilag) 

Vedtægtsændringer. (Bilag) 

Dato for første bestyrelsesmøde efter Årsmødet. 

 

 Dagsorden for årsmødet er: 

 1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for 
eventuelle udvalg under foreningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt / 
forretningsorden 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår aktivitetsplan 2017-2018, en forretningsorden for 
bestyrelsen samt vedtægtsændringer. Desuden 2 forslag fra Claus Funder. 
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse på 25 kr. for alle. 
7. Budget for næste år 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Brian Sørensen og af 
Søren Ree-Andersen, som blev valgt til suppleant sidst. Samt valg af Peter Friis, som i dag er 
med i Multihus-arbejdsgruppen for Lellinge IF. 
9. Valg af suppleanter 
10.Valg af revisorer - modtager genvalg  
11.Valg af revisorsuppleant 
12.Eventuelt 
 
Ulla finder en ordstyrer, hvis ikke Peter Tararek-Andersen, så måske Bjarne fra Vinkelstien. 
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Ulla samler materiale til indkaldelsen: Skriver dagsorden med de forslag, der er kommet ind 
fra bl.a. Claus og også bestyrelsen (vedtægtsforslag, forretningsorden, aktivitetsplan og 
forhøjelse af kontingentet med 25 kr. for alle), scanner og kopier det underskrevne regnskab, 
som Birthe leverer. Indkaldelsen sendes ud med nyhedsbrev til alle med mailadresse, og 
kopieres og leveres til de cirka 30 adresser, hvor vi ikke har mailadresser.  
I indkaldelsen opfordrer vi til, at man tilmelder sig smørrebrød bagefter, og at man tager en 
kande kaffe med, hvis man kan og vil. 
Preben spørger Helge om han vil hjælpe med at dele de fysiske indkaldelser ud. Materialet 
skal helst være klar mandag aften den 30. oktober idet der skal indkaldes senest 14 dage før 
(2. november) 
Brian og Ulla står for annoncering af årsmødet på samme måde som de gør for vælgermødet. 
Birthe tager imod tilmeldinger til spisning og kaffe bagefter og bestiller smørrebrød. 
Det skal fremgå af dagsordenen, at Brian og Søren er på valg. Revisorerne modtager genvalg. 
Det skal også fremgå, at vi søger flere kandidater, og at Peter Friis gerne stiller op. 
Årsmødet er fredag den 17. november kl. 19.30. Vi møder kl. 18.00 og gør klar med bord-
opstilling osv. Bestyrelsen husker også en kande kaffe, eget bestik og spader til smørrebrød. 
Første bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse foreslås til torsdag den 7. december. Når 
selve årsmødet er forbi ønskes de nyvalgte tillykke med valget, og den nye bestyrelse samt 
suppleanter stikker hovederne sammen og aftaler første bestyrelsesmøde endeligt. 

 Ulla fremstiller stemmesedler i tilfælde af behov for skriftlig afstemning. 
 

 

5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen 

Hvis der er emner som ønskes behandlet på dette bestyrelsesmøde, men som ikke er på dagsordenen, er det 

under dette punkt, emnet skal tilføjes dagsordenen. 

 Intet her. 

 

6. Evt. 

 Intet her. 

 

 

Bilag: Forslagene fra Claus til Årsmødet 

 

På borgermødet 9. oktober stillede Claus følgende forslag til årsmødet: 

 

”Punkt 1: 50% af foreningens formue pr. 9. oktober 2017 udbetales til Lonni og Stig, Overdrevsvejen 13, når 

planen med Multihuset er endelig godkendt”. 

 

Punkt 2: Når planen med Multihuset er endelig godkendt, hævet det årlige kontingent med 50 kr. for alle. 

Det samlede ekstra beløb, der kommer ind, udbetales hvert år 1, december til Lonni og Stig, så længe de bor 

på Overdrevsvejen 13.” 

 

Bilag: Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan frem til årsmødet i 2018 

 

”Lellinge Beboerforening styrker sit engagement i Foreningsnetværket i Lellinge, hvor vi i 2018 er vært 

sammen med Brugsen. Værterne er to foreninger, der sammen står for de praktiske initiativer som 

indkaldelser og referater. Vi vil arbejde på at involvere flere foreninger aktivt i netværket for at gøre Lellinge 



4 
 

til et endnu bedre sted at bo og udfolde sig. Ved at koordinere foreningernes aktiviteter kan vi blive endnu 

bedre til at skabe udvikling for vores landsby. 

 

Bestyrelsen bidrager til driften af en fælles info-skærm, som bliver sat op i Brugsen, så byens borgere kan få 

overblik over foreningsaktiviteterne i Lellinge. 

 

Beboerforeningen vil holde bestyrelsesmøder og medlemsmøder om det kommende Multihus, så alle kan 

følge med, involvere sig og føle sig godt orienteret. 

 

Bestyrelsen fortsætter og udvikler medlemskommunikationen gennem online nyhedsbreve, hjemmesiden 

ditlellinge.dk og Facebook.com/ditlellinge, så endnu flere kan involvere sig i landsbyens demokrati og 

udvikling.  Bestyrelsen bistår gerne vores underudvalg, som er Seniorklubben og Lokalarkivet, i deres 

kommunikation til medlemmer og borgere, bl.a. ved at få deres aktiviteter med på byens fælles info-skærm. 

 

Beboerforeningen vil arbejde for at få flere medlemmer, så vi i løbet af 2018 får mindst 50 flere 

Lellingeborgere som medlemmer. Årsmødet opfordrer alle medlemmer til at være aktive i denne indsats, så 

vi kan styrke sammenholdet og fællesskabet om at udvikle vores landsby, og så vi runder 350 medlemmer 

før årsmødet 2018. 

 

Bestyrelsen arrangerer Fastelavn i samarbejde med Kirken, det traditionelle bankospil forår og efterår samt 

Skt. Hans kom-sammen. Det kan igen i 2018 blive med fællesspisning.” 

 

 

Bilag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:   

 Bilaget er ikke vedhæftet referatet. Det blev sendt ud med dagsordenen, og ved vedtaget. 

Dog skal en formulering med for hæftelse. Den finder Ulla frem fra den tidligere beslutning, og sender det 

samlede forslag til vedtægtsændringer med i materialet til årsmødet, som vil tilgå bestyrelsen til 

godkendelse før endelig udsendelse. 


