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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 7. juni 2018 kl. 18:30 i Idrætsforeningens klublokale 
 

1. Til stede, afbud fra, samt valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Peter Friis, Brian Sørensen, Bjarne Pedersen, Randi 

Lintrup, Ulla Nygaard og Jan Meilby 

Der var afbud fra Søren Ree Andersen og fra Jan Poulsen. 

Ulla Nygaard blev ordstyrer og Jan Meilby blev referent. 

 

2. Godkendelse af referat  

Fra seneste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på beslutninger. 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning 

Nyt fra Birthe og evaluering af først medlemshvervning den 27.5.2018. 
Birthe oplyste, at der efter medlemshvervningen er kommet 17 nye medlemmer. Der er nu omkring 

40 der endnu ikke har betalt. Saldoen på vore bankkonto er på lidt over 83.000 kr. 

Hvervearbejdet tog omkring 1½ til 2 timer, hvor området Grønnevej, Grønneledet og Gåseledet 

blev besøgt.  

Der var enighed om at gennemføre endnu en serie besøgsrunder, som blev aftalt til onsdag den 

13.6.2018 fra kl. 18:45 til omkring kl. 20:00. Næste omgang onsdag den 20.6.2018 fra kl. 18:45 til 

omkring kl. 20:00. Ruterne aftales inden starten af besøgsrunderne. 

 

4. Forslag til behandling  

Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling, samt med eventuelle 

bilag 

A. Multihuset  
Orientering fra mødet den 31. maj 2018 med forvaltningen. Dertil foreslås en event 
om det kommende Multihus.  
Ulla orienterede om den seneste udvikling, hvor mødet med forvaltningen den 
31.5.2018 om resultatet af udbudsrunden blev aflyst. Vi er inviteret til et nyt møde 
den 14.6.2018.  
Der var enighed om at afholde en event når der er konkret nyt. Eventen søges 
gennemført i samarbejde med det firma som vinder udbuddet.  
 
Lokalplan for Skole- og SFO-grunden  
Evaluering af borgermødet om en ny Lokalplan. Dertil ønskes en debat om vi har 
været for blåøjet? Og kan vi have en bedre forberedelse, når vi mødes med politikere 
og embedsmænd?  
Som det ser ud nu, sker den politiske behandling først efter ferien, så det fysiske 
arbejde med at gå i jorden, vil tidligst finde sted til efteråret. 
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Der var enighed om at vi ikke har været blåøjede, men at vi derimod har tilgået 
opgaven - med at påvirke resultatet - på en åben måde, hvor god opførsel var 
nøglebegrebet. Der var også enighed om, at vi ikke kan forberede os på, hvad en 
anden deltager vælger at gøre, eller ikke gøre.  
 
Borgermødet var påvirket af, at forvaltningen havde glemt aftalen om, at 
borgermødet skulle være en fælles opgave for forvaltning og beboerforening. 
Desuden var det fremlagte forslag på borgermødet til en ny lokalplan ikke det samme 
som beboerforeningen var blevet præsenteret for på seneste møde med 
forvaltningen. Det var ikke muligt at tale varmt for forslaget, når forvaltningen og 
beboerforeningen ikke var enige i det fremlagte. Resultatet blev en massiv kritik uden 
anerkendelse af de fine planløsninger som forslaget også indeholdt. 
Det var tydeligt, at omfanget af kritikken kom bag på både forvaltning på politikere. 
 

B. Facebook-politik  
Byrådsmedlem Marie Møller (A) har igen deltaget på vores Facebook side på en 
måde, som hverken fremmer dialogen eller viser indblik i beboerforeningens arbejde.   
Det har givet anledning til et ønske fra Ulla Nygaard om at få en debat om en 
Facebook-politik for beboerforeningen. Følgende spørgsmål kan indgå:  

• Skal Facebook-gruppen være åben eller som nu lukket? 

• Bør alle i bestyrelsen have en Facebookprofil og dermed adgang til vores 
debatforum med 450 medlemmer? 

• Ønsker vi byrådsmedlemmer i vores Facebook-gruppe?  
Ønsker vi journalister?  
Skal folk, som ikke har en egentlig tilknytning til Lellinge, kunne være med i 
gruppen?   
Hvordan deltager og styrer vi debatten der? 

• Hårdere kurs mod salgsannoncer? 

• Ønsker vi opslag fra andre bysamfund, f.eks. fra Ejby?  
Ulla foreslog at udarbejde en Facebook-politik for beboerforening, og den blev 
fastlagt på selve mødet og med det samme lagt ud på Facebook. Randi er nu også 
administrator sammen med Brian og Ulla. Siden bliver igen en åben side, hvor alle 
med relation til Lellinge og interesse for Lellinge kan være med. Der var enighed om 
at få en mere deltagende tilgang fra bestyrelsesmedlemmer med svar på tiltale, når 
eksempelvis politikere vader i spinaten.  Det er dog fortsat ikke alle i bestyrelsen, der 
er på Facebook eller ønsker at være det.  
 

C. Netværket i Lellinge, herunder status på Info-skærmen  
Ønsket om møde med Brugsens bestyrelse om info-skærmen bliver formentligt først 
efter sommerferien. Vores ønsker til info-skærmen, herunder adgang til redigering af 
egne oplysninger skal drøftes med Brugsen. Peter Friis er fortsat vores redaktør. 
Der blev talt om stemningen under møderne og den manglende enighed om Info-
skærmen og formålet med Netværket.  
Der var enighed om, at Ulla kontakter Brugsens formand Peter Vestbjerg, for at få et 
fællesmøde om info-skærmen, herunder den kontrakt om drift, som vi blev stillet i 
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udsigt i september 2017, og om hyppigheden af netværksmøder. Vi ønsker at drøfte, 
hvordan medlemmer af Netværket kan få undervisning i systemet, så man selv kan 
betjene det. Vi er desuden indstillet på at skære mødeantallet i netværket ned til to 
årlige møder, fordi det er Tordenskjolds soldater, der laver arbejdet. 
Ullas ønske om at forlade netværket som repræsentant for beboerforeningen blev 
imødekommet, og Brian træder ind i stedet. Anden repræsentant er fortsat Søren Ree 
Andersen. 

 

D. Persondataforordningen  

Ulla kommer med et kort oplæg om vores opgaver i forhold til 

Persondataforordningen.  

Ulla oplyste, at den nye forordning betyder for os, at vi især skal oplyse 

medlemmerne om, hvad vi bruger de oplysninger til, som vi opsamler om dem. 

Ulla udarbejder en tjekliste til hjemmesiden, hvor vi fortæller, hvad vi bruger 

oplysningerne til. 

 

E. Halloween  

Kirken foreslår et fælles Halloween-arrangement med dem, Brugsen og os, fredag 

den 2. november 2018.  

Der var enighed om at foreslå at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor Randi og 

Peter deltager for beboerforeningen. 

 

5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen 

A. Skt. Hans 

Der har været kontakt til Torben Haack, som har sagt OK til at være båltaler til Skt. 

Hans bålet.  

Der var enighed om at Ulla aftaler detaljer med Torben. Jan M. taler med Kim om salg 

af specialøl, sideløbende med det almindelige ølsalg. 

B. MOSAIK 

Der udkommer snart et nyt nummer af MOSAIK. Der var enighed om, at Ulla skriver 

beboerforeningens bidrag om Multihuset og Borgermødet vedrørende boligerne på 

skolegrunden og SFO-grunden. 

 

6. Evt. 

Der var enighed om at sende referater fra vores bestyrelsesmøder til Seniorklubben, således at de 

får info om, hvad der sker i beboerforeningen. 

 

Der var enighed om at sætte punktet ”shelter” på dagsordenen på hvert møde. 

 

Randi fortalte om udviklingen på Vemmedrup Skole. Som det ser ud nu, renoveres Vemmedrup 

Skole. 
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Emner som bestyrelsen ønsker at arbejde med:  

(De emner der allerede arbejdes med, er markeret med fed skrift) 

a. Multihuset, og hvad der kan fyldes i det. Hvordan bliver reglerne for 
brugen af huset, og hvordan deler vi sol og vind lige mellem brugerne. 

b. Samarbejdet med de øvrige foreninger i Netværksgruppen Lellinge 
Byens fællesskab – evt. undersøgelse af, hvad borgerne ønsker af 
udvikling, og hvad de unge ønsker 

c. Arbejdet for at få flere medlemmer 
d. Mangler vi afklaring i forhold til seniorklubben? 
e. Udbygningsplaner for Lellinge – hvor står vi? 
f. Steensvej fra Falck til Grønnevej 
g. Sti fra Grønnevej til skoven 
h. Miljøet omkring Køge Å stien, og dens manglende forløb gennem 

Lellinge 
i.    Hvordan bruger vi naturen fornuftigt – evt. shelters  
j. Trafikken i Lellinge, herunder den tunge, gennemkørende trafik, 

fartbegrænsning på Overdrevsvejen, og manglende fortov i svinget på 
Overdrevsvejen.  

k. Årshjul i vores forening – er der plads til en sommerfest i de år, hvor ingen 
andre holder stor fest i byen?  

l. Ny Rammeplan for Lellinge 


