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Lidt Mosaik-status 
 
Dette nummer af Mosaik er ikke så tykt, som du nogle 

gange har oplevet. Dels er der nogle af vore skribenter, der ikke 
har indlæg med, og det er jo kun naturligt, hvis man ikke lige 
har noget nyt at berette. Men det er også fordi, vi skal spare lidt 
på pengene, så der også bliver råd til næste nummer til sommer. 
Derfor har alle indlæg fået sat en begrænsning på den plads, der 
er til rådighed. 

 
Vi er tre personer, der efter bedste evne forsøger at få hver 

udgave af Mosaik ”på gaden”, og det kan ind i mellem være et 
slid at være så få om opgaven. Vore skribenter sender mange 
flotte indlæg til bladet, og vi har indtryk af, at mange gerne vil 
læse det. Men vi kunne godt tænke os, at der var en eller to, der 
kunne tænke sig at være med til det praktiske omkring 
udgivelserne. 

 
Derfor: Hvis du nu sidder og tænker: ”Det kunne jeg da 

godt!”, så er det bare at ringe eller skrive til os, se e-mail og tlf. 
på side 2. På redaktionen er vi alle enige om, at Mosaik skal 
fortsætte med at udkomme, men vi er skrumpet en del gennem 
tiden, uden at der er kommet nye til, så det vil være 
kærkomment med en saltvandsindsprøjtning. Og det kunne jo 
ligeså godt være dig! 

 
Nu er decembernummeret 2012, vores 21. blad, klar til 

udsendelse. Vi vil gøre vort til, at det bliver næste nummer også! 
 
Glædelig jul og godt nytår til alle! 
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Vejforeningen Lellinge Østermark 
 

ved Flemming Olsen, formand  
 
 
Nu er det allerede efterår og det er blevet koldere, men vi 

starter med vores sommerfest, som løb af stabelen d. 14-7. Det 
var jo i sommerferien, men med alle de pensionister der er her i 
området, behøvede det jo ikke at have nogen betydning. 

Festen blev, som sidste år, holdt på Ulla Hansens dejlige 
terrasse, hun åbner gerne op for lidt fest og det er vi alle glade 
for. 

Vejret var til sommertøj og vi hyggede os med vores 
medbragte mad og en lille dram til silden. Øl og vand kunne 
købes til rimelige priser. Senere lavede vi snobrød og hyggede 
os med lidt vin. 

Vi var kun 14 personer, så det var jo ikke optimalt, måske 
var det tidspunktet? Det må tages op til revision. 

 
Pludselig var det tid til forberedelser af julefrokost, som vi 
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holdt sidst i november. 
Det er da dejligt at man kan ringe eller tale med sine 

naboer og alle spørger, om der er noget, de kan hjælpe med, og 
det var der. Flere hjalp med madlavning og én var sponsor med 
snaps og vi siger tak til alle. 

Stemningen var i top og der blev grinet og stjålet pakker, 
ja selv voksne mænd blev som børn på ny. 

Frokosten blev holdt i Marianne og Peters gildestue hvor 
der var varmt og hyggeligt på mere end en måde. 

 
1. Søndag i advent vågnede vi op til det flotteste julevejr. 

Smukt er det. 
Rigtig glædelig jul til alle. Godt nytår. 
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Skovsneglen er i forvandling 
 
Af personalet 

 
Skovsneglen er i forvandling, fra at være en 

skovbørnehave til at blive en idrætsskovbørnehave. Dette betyder, 
at personalet er under uddannelse og hele 1. salen har været 
under ombygning. Inden året er omme, vil institutionen have 
fuldført dette mål. 

Dette var også temaet til det årlige forældremøde, hvor en 
af underviserne fra DGI fortalte, hvad det vil sige at være en 
idrætsbørnehave. 

Formålet er, at børnene skal få en sund indstilling til, at 
anvende deres krop. Igennem brugen af kroppen ved lege, 
styrkes hjerne og knogler. Fysisk aktivitet gør det nemmere at 
indlære. Der arbejdes med fokus på de primære sanser som er: 

 
Den taktile sans (berøring/følesansen) 

Den taktile sans findes i huden overalt på kroppen, og 
udvikles allerede ved fosterstadiet. Den taktile sans er den 
største af alle sanserne og spiller en stor rolle i vores liv. Selvom 
vi måske ikke oplever det, at blive berørt som noget 
betydningsfuldt, så spiller den en yderst vigtig rolle i den 
menneskelige adfærd, både fysisk og psykisk. Når der sker en 
berøring, sender berøringsreceptorerne impulser gennem 
rygsøjlen til hjernestammen, og fra hjernestammen spredes 
impulserne til resten af kroppen. 

 
Den vestibulære sans (balancesansen eller labyrintsansen) 

Den vestibulære sans er den af sanserne, der bliver 
udviklet efter den taktile sans. Vestibulær sansen ligger i 
forlængelse af det indre øre, hvor der ligger to labyrintorganer. 
Hvis labyrintorganet ikke fungerer eller ikke bliver stimuleret 
nok, kan det føre til svimmelhed, køresyge og opkast mm. Det 
kan give mange forskellige problemer, hvis et barn har en svag 
vestibulær sans. Nogle af de problemer man kan have er, at man 
har svært ved at kaste en bold, sætte en streg eller læse en linje 
med bogstaver. Ofte vil børn der har problemer med vestibulær 
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sansen, først blive opdaget når de kommer i skole, da de her vil 
få svært ved at følge med i hvad der sker på tavlen, eller har 
svært ved at læse, da tingene vil flyde sammen – ligesom vi 
kender det fra, hvis vi skriver mens vi er i bevægelse. Børn får 
stimuleret vestibulær sansen ved at slå kolbøtter, gynge, svinge, 
trille mm. 

 
Den kinæstetiske sans (muskel – ledsansen) 

I denne sans arbejdes der med at styrke muskel og led. 
Man bruger den kinæstetiske sans, når man undersøger 
forskellige genstande. Derfor er vi meget afhængige af vores 
kinæstetiske sans, da vi uden den ville blive kluntede og have 
svært ved at gøre de ting som er basale, såsom at knappe en 
jakke eller gå ned af en stejl bakke. Man kan først styrke den 
kinæstetiske sans, når man har styr på den taktile og vestibulære 
sans. Hvis man har underudviklet sanser, kan man have svært 
ved at koncentrere sig. Men med så meget andet er det aldrig for 
sent at udvikle sine sanser. Specielt er det som voksen godt at 
vedligeholde dem, så man som ældre kan holde balancen og er 
mere selvhjulpen. 

 
Det er en spændende udvikling som Skovsneglen er i fuld 

gang med. Man er altid velkommen til at kontakte børnehaven, 
hvis man ønsker at høre nærmere. 
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Fra skolebestyrelsen 
 
Kære alle 
Vi nærmer os slutningen på endnu et år, hvor der er sket 

mange små og store forandringer. Lellinge Skole og 
Vemmedrupskolen er blevet knyttet tættere sammen. Før havde 
vi kun fælles ledelse, men i år har vi så også fået fælles 
skolebestyrelse. 

Som helt ny og fælles skolebestyrelse har der været rigtig 
mange opgaver at tage fat på. Vi er ved at lære hinanden at 
kende, og stemningen er rigtig god. Alle er ivrige for at hjælpe 
til med at trække læsset, og vi også alle enige om, i hvilken 
retning vi skal gå. 

Vores primære opgave er at få udarbejdet et nyt sæt 
principper, som er det værktøj, vi som skolebestyrelse har at 
arbejde ud fra. Derudover arbejder vi også på skolernes 
værdigrundlag. Det er ikke fordi, der skal ske de store 
ændringer med værdigrundlagene på de to skoler, men det er 
altid godt at se på dem, så vi er sikre på, at de også følger med 
den udvikling, der er på skolerne. 

Trivsel er også et område, som vi meget gerne vil arbejde 
med. Vi vil derfor prøve på at iværsætte nogle initiativer, der 
kan understøtte dette, samt afholde det årlige møde med 
kontaktforældrene. På den måde håber vi på, at vi kan sætte 
trivsel på skolerne i fokus – både hos forældre, elever og 
personale. 

Regeringens planer for inklusion er også et emne, der 
fylder meget i vores arbejde, og Køge kommune er kommet med 
et forslag til politiske mål for inklusion samt en 
inklusionsstrategi, som vi har afleveret et høringssvar til her i 
december. Overordnet set er vi for inklusionstanken, men 
rammerne skal være i orden, hvilket vi skal have gjort helt klart 
over for politikerne. 

Ellers ser det ud til, at vi til næste år får en pænt stor 0. 
klasse på Lellinge Skole med ca. 21 elever i, hvilket vi jo er rigtig 
glade for. 

Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår! 
Skolebestyrelsen på Lellinge Skole og Vemmedrupskolen 
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Året 2012 i lokalarkivet 
 
af Henning Mathiesen 

 
I det forløbne år har vi haft en del forespørgsler, 

fortrinsvis via vores hjemmeside. I flere tilfælde har der været 
løbende korrespondance omkring løsningen af især 
slægtsforskeres problemer.  Eksempelvis fik vi afklaret et 
spørgsmål om en herregård ved navn Jonstrup, som skulle have 
ligget i Lellinge. Fælles efterforskning afdækkede, at der var tale 
om en nu nedlagt gård ved Juellund, som, da den eksisterede i 
1600-årene, havde samme ejer som Lellingegård, og på den 
måde blev ”slået i hartkorn” med navnet Lellinge. Samme 
efterforskning resulterede i, at arkivet fik en detaljeret historie 
omkring køkkenskriver Hans Olufsen, som ejede Lellingegård 
(nu Gammel Lellinge) fra 1662 til sin død i 1670. 

Titlen ’køkken-
skriver’ lyder lidt 
sjov i vore moderne 
ører, men den dæk-
ker over en meget 
betydningsfuld stil-
ling. Hans Olufsen 
havde det over-
ordnede ansvar for 
hoffets samlede hus-
holdning, dvs. alt, 
hvad der blev ind-
købt og fortæret af 
alle de mange hund-
rede mennesker, der var tilknyttet enevoldskongernes hof. Hans 
Olufsen var således en velhavende mand, men det eneste spor, 
vi så vidt vides har af ham i Lellinge, er kirkens alterdisk af sølv, 
som på bagsiden har Hans Olufsens og hans hustru, Inger 
Hansdatters initialer. Og nu har vi altså også en god historie om 
ham, som vi muligvis vil lægge på vores hjemmeside. 

 
Vi har i år også fået en helt anden historie, som vi er 
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mindst ligeså glade for. Jan Algreen-Ussing, som er en kendt 
fagforeningsmand i sin hjemby Helsingør, har skrevet og 
udgivet sine erindringer, og dem har vi fået til Lellinge 
Lokalarkiv. Jan Algren-Ussing har nemlig gået i skole i Lellinge 
Skole 1951-56, og han fortæller både drabelige og saftige 
historier fra drengetiden i Lellinge. 

 
Højelse Sognearkiv har i år udgivet bogen om Store og 

Lille Salby. Den har vi naturligvis indkøbt, idet Lellinges historie  
jo er forbundet med vores nabosogn (selv om det ligger på den 
forkerte side af åen!) Især har der gennem tiderne været tæt 
forbindelse mellem Lille Salby og Lellinge, f.eks. har børnene i 
Lille Salby i lange perioder gået i Lellinge skole, selv om den lå i 
en anden kommune. 

 
Fra Historiens Hus i Ringsted har vi fået overdraget to 

gedigne slægtsmapper med data omkring familien Dixen og 
Zwisler. Dem er vi meget glade for; dels fordi flere af slægtens 
personer har været fremtrædende i Lellinges lokalsamfund, og 
dels fordi der er mange gode fotografier i. Skovfoged J.C.C. 
Dixen var kendt og respekteret i Lellinge; han var medlem af 
både sognerådet, skolekommissionen og menighedsrådet, og 
han og hustruen Marie deltog i alt, der foregik i Lellinge, blandt 

Hjælpemarkshuset, ca. 1895 
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andet de navnkundige børnefester, hvor Dixen jo også 
repræsenterede Vallø Stift, som stillede arealet i skoven til 
rådighed for festerne. 

Et par af Dixens børn blev boende på egnen, bl.a. var 
datteren Marie i en årrække forskolelærerinde i Åshøj skole. 
Henriette blev gift med murermester Albert Zwisler, som var 
søn af skomager Leo Zwisler i Lellinge. Henriette og Albert 
bosatte sig i Slimminge, og vi har en slægtsbog med alle deres 
efterkommere. 

Bedst kendt blandt nulev-
ende Lellingeborgere er uden tvivl 
Ebba Dixen, som var bestyrer i 
Lellinge Børneasyl i næsten 40 år, 
fra 1941 til 1980. Ebba er der mange 
historier om, men hendes 
opdragelse af børnene i asylet kan 
sikkert sammenfattes i denne lille 
historie: 

Naboens lille pige skulle en 
dag være alene hjemme og fik da 
lov til at blive passet inde hos Ebba. 
Da hun om eftermiddagen kom 
hjem, spurgte hendes morfar: ”Nå, hvad har du så lært i dag?” 

Svaret kom prompte: ”Man skal sige goddag, når man 
kommer ind. Man skal se på den man taler med. Man skal sige 
tak for mad og man må ikke træde på dørtrinnet.” 

 
Udover disse væsentlige bidrag til Lellinges historie har vi 

også i år været heldige at modtage flere billeder. Vi har fået to 
store lodfotos (dem, som Kort- og Matrikelstyrelsen bruger til at 
tegne landkort efter) af landsbyen, det ene fra før motorvejens 
anlæggelse og det andet efter, hvilket gør dem meget 
interessante. Derudover har vi fået et stort farvelagt flyfoto af 
ejendommen matr. 24 a, Overdrevsvejen 70. Billedet er antagelig 
fra midten af 1950’erne. Også til denne ejendom og dens beboere  
hører der en lang og god historie, som vi også har fået med. 

 

Vi håber at mange også i 2013 vil bidrage med materiale 
til arkivet. Godt Nytår! 
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Fodbold Senior 
 
af Morten Jensen 

 
På fodbold siden har der været fuld gang i den i efteråret. 
1. holdet rykkede noget overraskende op i serie 3 sidste 

sæson, og hvis holdet kan undgå nedrykning igen vil det være 
en stor bedrift.  Første halvdel af sæsonen har været lige så svær 
som regnet med. 

Lellinge har været ret handicappet i den første halvdel af 
sæsonen. Begge holdets angribere har blandt andet siddet ude 
hele sæsonen med skader, og holdet har haft hele 5 forskellige 
målmænd på mål. Lellinge lagde ud med et 0-4 nederlag til 
Køge, og det var tydeligt at holdet skulle til at vende sig til et 
hurtigere tempo. Efterfølgende vandt holdet en skrivebordsejr 
over Køge Union, da de havde brugt ulovlige spillere. Et 0-1 
nederlag fulgte imod Strøby, på en sen scoring. Sæsonens 
højdepunkt kom imod Greve, der ligger nummer to i rækken. 
Lellinge vandt 3-2, på et mål få minutter før tid. Herefter fulgte 3 
nedelag i træk. Først 0-1 imod Mosede, 3-6 til rækkens førerhold 
Hvidovre og 1-2 imod Rishøj. Alle kampene blev først afgjort 
helt til slut på sene mål af modstander holdene. Specielt kampen 
imod Rishøj var bitter, da Lellinge ramte overliggeren 2 min før 
tid, for så at se Rishøj score på et utrolig heldigt mål dybt inde i 
dommerens overtid. Lellinge fik igen point på kontoen efter en 
uafgjort 1-1 imod St. Heddinge. Årets sidste kamp var imod 
Bjæverskov der vandt med hele 4-0. Lellinge ligger dermed sidst 
i rækken med 7 points, men bundstriden er meget tæt, og der 
skal kun en sejr til for at holdet igen kan rykke over 
nedrykningsstregen. 

2. Holdet klarede lige præcis at holde sig i serie 5. De var 
ellers næsten begravet, og skulle vinde over rækkens tophold i 
den sidste kamp. Men med kniven for struben spillede holdet en 
fantastisk kamp og vandt med hele 3-0. 

Lellinge har også fået tilgang af årgang 94, der har spillet 
ungdomsfodbold i klubben, og de har lavet et 7-mandshold. 
Holdet klarede sig godt, og kom på en flot 2. plads i rækken. 

Lellinge har også et old boys 7-mands hold, der efter flot 
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spil satte sig på 1. pladsen i rækken. 
Senior, old boys og veteraner sluttede året af med den 

traditionelle jule 5-a-side, og det blev en succes med næsten 40 
tilmeldte. 

Selvom holdet har fået en god tilgang af nye spillere, er 
der altid plads til flere, og folk der har lyst til at spille fodbold 
skal være mere end velkommen. Yderligere info kan fås hos 
Morten Jensen Tlf. 23662349. 

 
 

Lellinge IF’s gymnastiksæson 
12/13 
 
af Anja Borré 

 
Så blev en ny sæson af Lellinge gymnastik skudt i gang. 

Nye hold er komme til og andre hold er desværre stoppet. 
Johnna som var instruktør på vores dansehold ”Seje rytmer”, 
kunne desværre ikke finde tiden til videre, at forsætte med 
holdet. Det var ellers blevet til nogle flotte shows som Johnna, 
sammen med sine dansere havde sat flot sammen. På 
gymnastikforeningens vegne vil jeg gerne sige tak til Johnna for 
de mange frivillige timer, der blev lagt i undervisningen samt til 
opvisningerne. 

På børneholdet ”små trolde” har vi fået to nye 
instruktører. Ditte og Julia har med stor succes overtaget holdet 
og leger videre med de små trolde i samme ånd som vores 
tidligere instruktør Nicole. Da vi i Lellinge gymnastikforening 
ikke bare sådan giver slip på god frivillig arbejdskraft, men 
ynder at tænke nyt, har vi selvfølgelig sammen med vores 
instruktør Nicole og Lena, fået et nyt hold stablet på benene. Det 
er et spring hold for drenge og piger i alderen ca. 5 – 8 år som til 
vores opvisning i 2013 vil vise hvor dygtige de er blevet. 
Springholdet var i december på besøg i Rishøj IF. Her kunne de 
benytte de både airtrack og springgrav, hvilket var til stor glæde 
for både børn og forældre. Der er stadig pladser på vores 
springhold, så hvis der skulle være nogle børn der kunne tænke 
sig, at prøve kræfter med springgymnastikken så er de meget 
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velkomme til, at komme når holdet igen starter op d. 6. januar 
2013 kl. 09.30 – 10.30. Traditionen tro holder børnegymnastikken 
julehygge i klubhuset for gymnaster, forældre og søskende. Det 
er et super hyggeligt arrangement, hvor der bliver klippet 
julepynt til klubhuset og juletræet som Stuens Havecenter igen i 
år, har været så venlige at sponsere. Dagli’ Brugsen i Lellinge 
har i år valgt, at sponsere godteposerne som nissepigerne deler 
ud til børnene. 

Det har taget sin tid for Zumba’en at finde sin vej til 
Lellinge, men bedre sent end aldrig. Hver tirsdag kl. 18.00 – 
19.00 bliver der danset Zumba i gymnastiksalen på Lellinge 
skole. Julia er uddannet Zumba instruktør og hun sørger for, at 
alle får sved på panden og smil på læberne.  For dem der har lyst 
til, at danse til salsarytmer og fede hip hop beats og ryste 
julefedtet af sig så er det bare, at møde op d. 8. januar 2013 kl. 
18.00 - 19.00. 

Yoga holdet med Lotte som instruktør og voksen 
gymnastikholdet med Kitty som instruktør, er to helt fantastiske 
hold der supplere hinanden rigtig godt. Her er der mulighed for, 
at træne med bolde og blive strukket ud og finde balance. Begge 
instruktører er velkendte ansigter i gymnastikafdelingen og vi 
sætter stor pris på, det stykke arbejde og energi de ligger i deres 
undervisning. For nye medlemmer, der har lyst til at starte op 
efter jul, så starter voksen gymnastik mandag d. 7. januar kl. 
18.00 – 19.30 og yogaholdet starter torsdag d. 3. januar kl. 18.00 – 
19.30. 

Seniorgymnastikken hver fredag med Elisabeth er et 
tilbud til de ældre i Lellinge og omegn. Elisabeth sørger for, at 
de får smurt deres led og muskler med øvelser der passer til alle. 
Det er et hyggeligt hold, hvor de fleste igennem årene har lært 
hinanden godt at kende. Holdet er for både mænd og kvinder og 
holder til på Lellinge skole hver fredag kl. 14.00 – 15.15. Det 
starter op igen efter jul fredag d. 4. januar 2013. Kom og vær 
med! 

På vegne af Lellinge IF’s Gymnastikafdeling vil jeg ønske 
alle medlemmer og instruktører samt sponsorer en rigtig 
glædelig jul og et god og lykkebringende nytår. Tak for de timer 
i har valgt at ligge i Lellinge IF, uden jer ville vi ikke være her. 
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Året der gik 
 
Canmur Ole Jensen. 

 
Lellinge petanque har igen haft et godt år med stort 

fremmøde af medlemmer både til træning og turneringer. Vi har 
deltaget i kvartetten under DBU og vundet 3 ud af 6 kampe 
hvilket er et rigtigt pænt resultat. Vi har holdt lokalt mesterskab 
og havde en hyggelig dag og vi fik en ny mester som blev Karen 
Jensen. Jeg vil opfordre Lellinge's indbyggere til at mødes med 
os på banerne ved klubhuset og spille med os. Vi træner hver 
mandag kl. 14 og søndag kl 10 og træningerne varer ca. 2 timer 
hvor vi har det hyggeligt. Vores store juleønske er nogle flere 
petanquebaner så vores medlemstal kan stige. Vi ønsker alle en 
rigtig god jul og et godt nytår. 
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Nyt fra kirken 
 
Onsdag den 8. august kl. 13.00 kørte en busfuld 

pensionister fra Lellinge med  kurs mod Ugledige, hvor kaffen 
skulle indtages.  

  
Det var også i Ugledige skov, at Balle-Lars fik hugget 

hovedet af p.g.a. mordet på Ane-Marie Henningsdatter. Herfra 
stammer udtrykket "spildte Guds ord på Balle-Lars", idet 
sognepræsten fra Præstø forsøgte at få Balle-Lars til at angre sin 
synd, men forgæves ! 

Næste stop var Jungshoved Kirke ved Bøgestrømmen. 
Her fortalte menighedsrådsformanden kirkens spændende 
historie. F.eks at Jungshoved Kirke er  en af de få kirker i 

Danmark, der har  et nordvendt tårn i modsætning til et 
véstvendt tårn, som er det mest almindelige. Årsagen er, 
at et vestvendt tårn ville ligge for tæt på Bøgestrømmen. 
Vi fik ligeledes fortalt om altertavlen, der er lavet af 
Thorvaldsen, og vi fik forskellige pudsige fortolkninger 
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af kalkmaleriernes motiver.  
I den nyrenoverede kirkestald hyggede vi os med øl og 

vand.  

 Fra Jungshoved Kirke kørte vil til Fjordkroen, der er 
smukt beliggende ved Præstø Fjord, hvor vi indtog en dejlig 
middag. Mætte og tilfredse var vi tilbage i Lellinge ved 21-tiden. 

 
Hanne og Else 

 

Det nye menighedsråd 
 
Siden sidst har der været afholdt menighedsrådsvalg i 

hele landet. I Lellinge blev der kun opstillet én liste, og det var 
derfor ikke nødvendigt at afholde egentligt valg. Til gengæld 
var det glædeligt, at der var mødt flere interesserede borgere op 
til orienteringsmødet, og der blev opstillet en liste med 
suppleanter på samme møde. 

Af det tidligere råd udtrådte Anni Nielsen, som 
menighedsrådet gerne vil takke for godt samarbejde. 
Nyvalgt til rådet blev Bettina Slotsvang, og som nye 
suppleanter indtrådte Anni Krogh og Grethe Ottesen. 
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Det ny menighedsråd har konstitueret sig som følger: 
 
Peer Kristjansen, formand. 
Bettina Slotsvang, næstformand 
Hanne Pedersen, kasserer 
Bjarne Pedersen, kirkeværge 
Else Hoffmann, medlem 
 

Koncert på plænen 
 
Ja, det var ikke Plænen i Tivoli, men kirkegårdens egen 

plæne, der blev brugt til en friluftskoncert med tenoren Jens 
Christian Wandt den 30. august. Det var en meget speciel 
oplevelse, og alle nød musikken, mens solen gik ned og truende 
skyer kom og gik. Det er absolut en koncertform, som vi vil 
gentage ved en senere lejlighed! 

Husk, at vi har gudstjeneste juledag kl. 9.00 og 
nytårsaftensdag kl. 14.00. 

 
Lellinge Menighedsråd ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår! 
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Lellinge Seniorklub 
 
Referat fra Seniorklubbens generalforsamling den 21. 
november 2012. 
 
af Finn Hoffmann, formand 

 
1.Valg af dirigent og stemmetællere 

 Som dirigent blev valgt Benny Vagnild, der konstaterede 
at generalforsamlingen var varslet i tide. Formanden nævnte at 
indkaldelsen til generalforsamlingen er trykt i programmet der 
udleveres i forbindelse med grillarrangementet ved klubhuset i 
september. Endvidere at referatet fra generalforsamlingen 
lægges på nettet www.dit lellinge.dk og forsøges bragt i Mosaik 
næste nummer. Til stemmetællere blev Else Hoffmann og Jørgen 
Sigersen valgt. 

 
2. Formandens beretning  

Formanden oplyste om klubbens medlemstal-105 
medlemmer, det samme som sidste år, samt om de tilskud vi 
havde fået dels fra kommunen dels fra Carlsen-Langes 
Legatstiftelse, og om de arrangementer klubben havde holdt og 
sammenholdt disse med regnskabet. 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Regnskabet 
Formanden fremlagde herefter regnskabet efter aftale med 

kassereren, og oplyste lidt mere om det.  Regnskabet viste et 
overskud på driften på ca. 1900 kr. og en formue på ca.27.000 kr. 
Jørgen Sigersen kritiserede at kassereren havde haft for mange 
kontanter, af sikkerhedshensyn. Formanden tog dette til 
efterretning. Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Kontingent 

Formanden foreslog uændret kontingent 75 kr. pr. år, 
hvilket godkendtes. 

 
5. Indkomne forslag  
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Formanden foreslog at vores vedtægter fra 1999 blev 
revideret med bl.a. 

Kontingentet på 50,00 blev ændret til det aktuelle. 
At bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og at 2 af 4 

bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Dette for at forhindre 
at vi teoretisk får hele bestyrelsen udskiftet på en gang og starter 
på bar bund. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 
dage før generalforsamlingen. Dette for at give bestyrelsen tid til 
at forberede sig på et eventuelt kompliceret forslag, der måtte 
blive stillet. 

 
Vedtægterne skal godkendes af Beboerforeningen inden 

de er gyldige. 
 

6.Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra formanden der ikke 

er på valg men er valgt af Beboerforeningens bestyrelse, havde 
erklæret sig villige til genvalg, men da der var en kandidat mere 
blev der afholdt afstemning med følge fordeling: 

             Grethe fik 34 stemmer-genvalgt 
             Marie fik 33 stemmer-genvalgt 
             Ulla fik 30 stemmer-genvalgt 
             Ole fik 27 stemmer-genvalgt 
             Karen fik 10 stemmer-ikke valgt 
 
Altså blev den gamle bestyrelse genvalgt. Formanden 

takkede Karen fordi hun havde stillet op. 
Vivi Larsen spurgte hvordan det foregik, da formanden 

blev valgt af Beboerforeningens bestyrelse. Formanden 
forklarede at det var ham der spurgte bestyrelsen om han kunne 
betragte sig som valgt, og der blev svaret ja. 

 
7. Valg af 2 suppleanter 

Som suppleanter blev Annie Krogh og Esther Jeritslev 
genvalgt. 

 
8.Valg af revisorer 

Torben og Gitte Ellegaard havde sagt ja til 1 år mere og 
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blev genvalgt. 
 

9.Eventuelt 
Der var intet under dette punkt. 
 
Formanden takkede dirigenten for sin indsats og 

erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 

Lellinge Seniorklubs nyvalgte bestyrelse pr. november 
2012. Fra venstre Finn, Ole, Ulla, Anni, Grethe og Marie. Esther 
var fraværende.  



22 

 

Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

Bil 20 33 30 59 Tlf./fax 56 82 02 73  

 

 

 
Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77 

  

TAK! 
 
Tak til vore støtter, både erhvervsdrivende og private. 
Er der virksomheder, der ønsker at støtte Mosaik gennem 

tegning af annonce, kan henvendelse ske til Støtteforeningens 
bestyrelse, se side 2 nederst.  

Vi tager også meget gerne mod bidrag fra private, her kan 
Støtteforeningens bestyrelse ligeledes kontaktes, eller bidrag kan indbetales på 
bankkonto nr. 4865 4865795467 i Danske Bank. 

Alle bidrag går ubeskåret til fremstilling og udsendelse af Mosaik, da 
alle i såvel Støtteforening som redaktion arbejder gratis. 

Venlig hilsen 
Støtteforeningen for Lokalbladet Mosaik, bestyrelsen 

 

Støt vore lokale sponsorer 
 - de støtter os! 

 

Mosaik støttes også af 
 

LELLINGE BEBOERFORENING 
LELLINGE MENIGHEDSRÅD 

LELLINGE VANDVÆRK 
LELLINGE IDRÆTSFORENING 
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Lellinge Container & Kran A/S 
Industrivej 7 
4600 Køge 

 

 KRANBILER 8-150 t.m. 

 AFFALDSCONTAINER 

 SKIBSCONTAINER 

 KØREPLADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 56 66 24 11 
Telefax 56 63 84 01 

info@lck.dk 
www.lck.dk   

 
 
 
 

LELLINGE - tlf 5682 0324 
 

Dejlig lokalt til daglig! 

 

 

ØKOLOGISK GEDEKØD 
 

Lavt fedtindhold! Køller 85.-/kg. Ryg 80.-/kg. 
Spegepølse kr. 125.- (ca. 1-1½ kg). 

Se masser af spændende opskrifter på 
www.koedgeder.dk/kogebog 

 

Anette og Peter Urban 

Overdrevsvejen 76 - 57 53 40 90 

   

 

 

   
 

Jan Uldahl 
Malermester 

Nybyg - Stort & Småt - Spartling af beton & 
gips - Alt malerarbejde 

Byledet 8, Lellinge 
Tlf. 56 82 24 17 Mobil 20 99 01 24 

Fax 56 82 24 16 

Salg / Udlejning 

Ringstedvej 200,  

Lellinge, 4600 Køge 

Tlf./Fax 56 66 07 18 

Bil 40 15 06 18 
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ønsker 

Glædelig Jul! 


