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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 31. august 2017 kl. 19:00 
 

 

Mødet blev afholdt i Brugsens mødelokale. 

 

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

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

Afbud fra Birthe. 

Ulla blev valgt til ordstyrer og Jan blev referent. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

Færdiggørelse af referater. 

Fremover udsendes et udkast til et referat op til det efterfølgende bestyrelsesmøde, således, at 

referatet fremover er det endelige og godkendte referatet. 

 

3. Økonomi og medlemstal v/ Birthe  

Intet nyt om økonomien; dog blev der fundet 12 nye medlemmer under Lellinge Dagene. 

 

4. Emner til behandling 

Multihuset. Hvordan ser vi situationen nu? Og hvad gør vi nu? v/ Ulla, Birthe og Jan  

Vi har nu formeldt fået bevilliget de seks mio. kr. på seneste Byrådsmøde. 

Vi er meget glade for at der er udsigt til endnu en bevilling på 2018-budgettet, til en 

bedre udgave Multihuset. Vi er derimod ret trætte af den langsommelige 

sagsbehandlingstid med manglende tilbagemeldinger, især ændringen af 

Lokalplanen. 

Der var enighed om at der skrives til Anette Simonie, for at få afklaret hvilken 

”model” der tænkes på i Kommunen at tage med til budgetforhandlingerne. 

 

Evaluering af ”Lellingedagene”.  

Vi fik 12 nye medlemmer ved at være til stede og være opsøgende. Bestyrelsens 

vurdering af Lellingedagene 2017 er, at den kollektive tanke omkring foreningslivet 

ikke var til stede, ligesom antallet af besøgende var for ringe. Det er fint nok, at 

initiativet til Lellingedage kommer fra private personer, men hvis det skal blive en 

succes, bør foreningslivet fremover inddrages i både planlægning, prioritering, 

annoncering og afvikling.  

 

 Vælgermøde. Hvordan skal mødet forløbe? 
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Der var enighed om, at inviterer Lellinge-borgere med til vores planlægningsmøde af 

vælgermødet. Planlægningsmødet afholdes onsdag den 20. september 2017 kl. 19:00 

til 20:30 i Brugsens bestyrelseslokale på 1. sal. 

Dette oplyses også i det kommende nyhedsbrev. 

 

Fastelavn 2018. Kirken inviterer til at fortsætte samarbejdet. Ulla orienterer om 

henvendelse på mail". 

Der var enighed om at fortsætte samarbejdet med Lellinge Kirke. Ulla oplyser om 

vores beslutning til kirken. 

 

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. 

Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen: 

Hvervelørdag 

Der var enighed om at afholde en hvervelørdag ved Brugsen her til efteråret, og så igen til 

efteråret. Hvervelørdagen afholdes lørdag den 30. september 2017 fra kl. 10:00 til 14:00. Jan 

spørger Brugsen om vi må benytte Brugsens område. 

Indhold Nyhedsbrev 

Ulla fremlagde et forslag til et nyhedsbrev, som der var enighed om at udsende. 

Vedtægter samt møde med Seniorklubben 

Der var enighed om at Ulla mødes med Seniorklubben, ligesom Ulla deltager i deres Årsmøde. 

Ulla kommer med et forslag til nye Vedtægter på næste bestyrelsesmøde. 

Landsbypuljen 

Der søges om midler til indkøb af borde/bænke og til en ny flagstang til Stadion, til de mange der 

kommer forbi og slår os ned og hygger, spiller petanque, osv. 

Skilteforvirring og trafikhastigheden i Lellinge 

Preben oplyste, at der er uorden i skiltningen af den dobbeltrettede cykelsti ved krydset Ringstedvej 

og Overdrevsvejen. Der var enighed om at Preben skriver til ETK om skiltningen, samt også om 

bilhastigheden i Lellinge. 

 

6. Evt. 

Hjemmesiden: 

Vi har registreret et problem med vores hjemmeside, som gør det umuligt for os umiddelbart at 

redigerer siden. 

 

Næste møde afholdes torsdag den 28. september kl. 19:00 i Brugsens mødelokale. 

 

 


