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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 28. september 2017 kl. 19:00 
 

Mødet blev afholdt i Brugsens mødelokale. 

 

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

Til stede var Brian, Birthe, Preben, Ulla og Jan.  

Der var afbud fra Søren. 

Ulla blev valgt som ordstyrer og Jan blev referent. 

Repræsentanter fra Brugsen deltog i punkt ”5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen. Netværk” 

 

2. Godkendelse af referat 

Et udkast er udsendt og skal færdiggøres på mødet. 

Udkastet til et referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

3. Økonomi og medlemstal v/ Birthe  

Birthe oplyste, at beboerforeningen havde 74.303,- kr., dertil kommer obligationerne. Der er 295 

medlemmer. 

Der var enighed om, at Ulla sender en særskilt rykker ud til de medlemmer med en oplyst 

mailadresse, som ikke betalt. Birthe ringer til medlemmer uden mailadresse, som endnu ikke har 

betalt. 

 

4. Emner til behandling 

Multihuset og borgermøde. Ulla foreslår, at vi holder borgermøde mandag den 9. 

oktober eller mandag den 23. oktober (som er første dag efter efterårsferien). Peter 

Friis fra arbejdsgruppen skal ligesom Brian Sørensen være indforstået med det. Peter 

er blevet orienteret om behandlingen af lokalplansforslaget på Byrådsmødet. Ulla 

beder om, at alle læser lokalplansforslaget, som I har fået på mail – især side 9 og 11 

om anvendelse. Har vi problemer her? Lokalplansforslaget behandles af byrådet 

tirsdag før vores bestyrelsesmøde, og får 4 ugers offentlighedsfase fra 5. oktober til 

2. november. 

I øvrigt fik opslaget på Facebook om de ekstra 2 mio. kr. likes fra cirka 80. Og mange 

kommentarer. Tidligere opslag om de 6. mio. kr. fik likes fra næste 100. Og mange 

kommentarer. Beboerforeningen og arbejdsgruppen har fået bevågenhed og 

synlighed. Det kan vi være stolte af. 

Der var enighed om at Ulla skriver til Køge Kommune og spørger, om vores aktiviteter 

er indeholdt i beskrivelsen i Lokalplan forslaget, så vi i fremtiden kan anvende 

Multihuset som vi anvender klubhus og skole i dag. 

Ulla skriver også til forvaltningen om samarbejdet omkring søgningen af fondsmidler 

til en pænere udgave af vores Multihus fra Lokale og Anlægsfonden. 
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Det blev besluttet, at holde borgermøde den 9. oktober 2017 kl. 19:30-21:00 i 

gymnastiksalen. Mødetid for bestyrelsen er kl. 19:00. 

Der udsendes også et nyhedsbrev. 

 

Banko torsdag den 12. oktober. Vi skal planlægge. Hvem vil være ansvarlig tovholder 

på at få enderne til at nå sammen op til dagen? Ulla foreslår, at hun og Brian står for 

annoncering på hjemmeside, Facebook og på A-standerne i byen, men at det øvrige 

praktiske varetages af en tovholder. Hvem? 

De enkelte arbejdsopgaver blev uddelt. Birthe blev tovholder, hvilket betyder, at alle 

melder til Birthe om opgaverne løses. Jan oplyser til Søren hvilken opgaver han fik. 

Der var enighed om at kødet opbevares på køl under hele arrangementet, og først 

udleveres efter sidste spil. 

 

Netværket i Lellinge. Ulla forslår, at hun bliver beboerforeningens repræsentant som 

vært for næste år. Det udelukker ikke, at vi fortsat er to fra beboerforeningen i 

Netværket. Fedt, hvis Søren vil fortsætte. 

Der er nu langt om længe kommet referat fra netværksmødet før sommerferien, 

samt dagsorden og forslag til ”husorden”.  

Ulla og Søren deltager. 

 

Vælgermødet 7. november. Ulla var desværre eneste repræsentant fra 

beboerforeningen på planlægningsmødet den 20. september. Her deltog heldigvis et 

par borgere, Bjarne og Esther.  

Ulla foreslår på baggrund af planlægningsmødet, at der ikke skal være indledende 

runder til partilederne fra de 7 inviterede partier. Politikerne skal præsenteres af os. 

Der skal være to ordstyrere, Ulla plus én til, som kan være enten Louise fra Brugsens 

bestyrelse eller Peter fra samme. Alternativt Peter Talarek-Andersen, som er nyt 

medlem i beboerforeningen og tidligere medlem af Brugsens bestyrelse. Ulla tager 

kontakt. 

Vælgermødet skal handle om temaer, som udpeges af os, og som meddeles 

politikerne på forhånd. Det ene er allerede fastlagt, nemlig samarbejdet mellem 

Lellinge og politikere i Køge om udviklingen af de små bysamfund. 

Bjarne foreslog, at Lellinges fremtid skal på som tema. Det kan evt. ske under 

ovenstående tema, hvor alle tidligere planer skal frem, Steensvej m.m. Hvem graver? 

Jan Meilby? 

Esther foreslog, at der kom fokus på miljøet i Lellinge, rensning af vandløb, trappen 

ned til skovstien m.m. og at det kom på som tema.  

Ullas opslag på Facebook om planlægningsmødet medførte en lang debat om 

skoleproblemer. Det bør være et selvstændigt tema.  

Politikerne skal have mulighed for en afslutning efter eget valg. Borgerne skal 

selvfølgelig også have mulighed for at stille de spørgsmål, de vil. Altså en fri runde. 
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Der var enighed om, at Jan opstiller de tiltag som beboerforeningen har været 

engageret i, i tidens løb. 

Ulla og Jan blev en arbejdsgruppe. 

 

Årsmødet og vedtægter. Ulla foreslår en række redaktionelle ændringer i de 

eksisterende vedtægter, som gennemgås på mødet. Se bilag, som er redigeret siden 

første fremlæggelse i foråret. 

Dette punkt kan evt. udsættes, hvis vi vælger at rykke november bestyrelsesmødet 

fra torsdag den 2. november til torsdag den 26. oktober. Det vil give os bedre tid til 

planlægning af årsmødet, og samtidig mere energi til at drøfte borgermøde og 

banko. 

Indkaldelse, dagsorden og forslag skal ud til medlemmerne senest 14 dage før 

årsmødet. Vi annoncerer på hjemmeside, i nyhedsbrev og på Facebook. Fysiske breve 

til de, som ikke har opgivet en mailadresse. 

Der var enighed om at flytte bestyrelsesmødet fra den 2.11.2017 til den 26.10.2017. 

 

Udsendelse af rykkere. Ulla har tidligere lovet at se på muligheden for at sende 

særskilte mails til medlemmer, som ikke har betalt. Det skal nås inden årsmødet, og 

forslås udsendt i forbindelse med eller umiddelbart før udsendelse af dagsorden 

m.m. 

Se under punktet: ”3. Økonomi og medlemstal”. 

 

Medlemshvervning 

Organiseringen af medlemshvervningen på lørdag den 30. september skal 

gennemføres. 

Det blev beslutte, at vi er aktive i hvervearbejdet ved Brugsen i tidsrummet fra kl. 

10:00 til 13:00. Vores mål er at få 25 nye medlemmer. Brian tror på 25, Ulla på 20, 

Jan 15 og Preben på 18, samt Birthe tror på 17.  

 

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. 

Punkt til dagsordenen: 

Netværk 

Repræsentanter fra Brugsens bestyrelse vil gerne tale netværk med os, og ønsker at besøge vores 

bestyrelsesmøde. Ulla har sagt ja tak, men har ikke fået endelig tilbagemelding fra Peter. Det 

betyder, at vi evt. KAN give plads til 20-30 minutters snak med Peter, Louise m.fl. om, hvordan vi 

får netværket i Lellinge til at spille rigtigt. 

Der var en god stemning mellem Brugsens repræsentanter og vores bestyrelse, hvor der var en 

imødekommende og undersøgende tilgang til hinanden.  
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Der var enighed om at Netværket er et mødested for foreninger i Lellinge, med det mål at fremme 

samarbejdet til gavn for borgerne i Lellinge. Vi kan foreslå i netværket at holde workshops, et årligt 

møde som vil være åbent for alle. Der vil ligeledes i Netværket set på et andet navn til Netværket. 

 

Orientering 

Brian orienterede fra idrætsforening. 

 

 

6. Evt. 

Intet. 

 

 


