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Referat fra Bestyrelsesmødet den 8.4.2013 

 

 
 

 

 

Til stede, fraværende og referat 

Til stede var Knud, Helge, Mette, Finn, Marie, Preben, Birthe og Jan. 

Ingen var fraværende. 

Jan blev referent. 

 

Dagsorden 

Emnet ”Nyt fra Knud” blev tilføjet dagsordenen. 

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 

Nyt fra Knud 

Knud oplyste, at der er 27 som ikke har betalt endnu. De får en seddel i deres 

postkasse, så de får endnu en chance for at betale. 

 

Evaluering af banko 

Et glimrende arrangement, med lidt færre deltagere end ellers. Det kunne 

skyldes, at vores hjemmeside ikke havde annonceret Banko. En funktion som 

tidligere lå hos Lene, men som ingen har tænkt på skulle overdrages til en 

anden. 

Funktionen - at opdatere hjemmesiden - tages op på et senere tidspunkt, når 

der er en afklaring af beboerforeningens fremtidige it struktur. 
 

Skolens fremtid 

Jan kontakter ”de særligt aktive” for at forsøge få dem aktiveret, således, at vi 

kan mødes med politikerne med opbakning fra forældrene. 

 

Formidling 

Jan oplyste bestyrelsen om, at der - som aftalt på sidste bestyrelsesmøde - har 

været afholdt et møde med Henning. Mødet var positivt, hvor der var fokus på 

fremtiden. Altså, hvad skal der til for at Lellinge bevarer sin historie; og 

hvordan får vi information ud til dem som bor i Lellinge. 

Lellinge er en landsby med en historie, og adskiller sig derved fra mange andre 

bebyggelser i Køge. Og den historie kan Arkivet formidle. Og den "daglige 

information" gives (bl.a.) af MOSAIK, hvis "store +" er, at alt om Lellinge er 
med.  

 

Det blev "aftalt" med Henning: 

 - at beboerforeningen hjælper med at arbejde for et fast lokale til 
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 arkivet. Det er demotiverende hele tiden at skulle pakke ud og ned. 

 Og det forhindre nye og udadvendte aktiviteter. Arkivet ønsker i 

 fremtiden løbende at gennemføre udadvendte aktiviteter. 

 - at MOSAIK knyttes tættere sammen med beboerforeningen, uden 

 at give afkald på at alle kan bidrage med indlæg, samt, at MOSAIK 

 forbliver en selvstændig redaktionel enhed. Problemet for MOSAIK 

 er, at sponsorere falder fra og økonomien begrænser udgivelserne. 

 Der er lyst og evner til at udgive, men "penge-delen" og Støtte-

 foreningen for MOSAIK fungere ikke.  

 
Jan mente, at vi kan presse på hos politikerne - når vi mødes med dem - for at 

få løst lokaleproblemet. Det gamle pedel-kontor på skolen er ledigt, så der 

findes et lokale som kan anvendes. Nu beboerforeningen også skal tale med 

politikerne om vores helt egne lokaleproblemer ...... 
 

Om MOSAIK, fortalte Jan, at beboerforeningen både kan, og har stor erfaring i, 

at sikre sponsorere, f.eks. til Banko. Og med et underskud på mellem 1.000,00 

1.500,00 kr. for hver udgivelse, så er det også økonomisk overkommeligt for 

os, at sikre MOSAIK. Og hvis beboerforeningen hjælper med det "praktiske", så 

kan "dem" - Henning - som kan udgive selve bladet, gøre dette. 

 

For at knytte MOSAIK tættere til beboerforeningen, skal "MOSAIK - folkene" og 

beboerforeningen mødes ansigt til ansigt, mente Jan. Vedtægterne i 
Støtteforeningen for MOSAIK - som "ejer" MOSAIK - skal ændres, osv. 

 

Jan mente, at "denne aftale" er god for alle parter. Beboerforeningen får mere 

styr på "tilknytningerne", samt sikret vigtige platforme for et dynamisk og 

aktivt liv i Lellinge, med beboerforeningen i centrum. 

 

Det blev besluttet, at Finn udarbejder et oplæg om ”fremtiden” for Lokalarkivet 

og MOSAIK. Samt, at Jan indhenter tilbud hos TDC på hvad en hjemmeside - 

placeret hos dem - kommer til at koste. 

 

Ansvarsforsikring 

Finn fortalte, at han er ved at indhente tilbud på en ansvarsforsikring 

 
Reviderede vedtægter 

Jan skriver til Lene for at få afleveret de seneste reviderede vedtægter. 

 

Taler til Skt. Hans 

Jan har ikke hørt fra Peter Ålbæk Jensen. Jan kontakter Finn Buch med et 

tilbud om at være båltaler. 

 

Lokaleleje 

Jan bestiller lokaler for det næste halve år. 
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Møder med politikerne 

Jan fortalte og fremlagde "Emneliste" og "Overordnede betragtninger om 

Byrådsmøder". De havde følgende indhold: 

 

Emneliste 
Oktober 2012 
 
Opfølgning på tidligere emner: 

 Ringstedvejen gennem Lellinge er nu renoveret. Tak for det. Fodgængertavler er 

fortsat flyttet bort fra bilisternes synsfelt. 

 Krydset Byledet og Grønnevej. Hvornår ændres vigepligten, eller skal der et andet 

tiltag til? 

 Krydset Ringstedvej og Byledet ved redningsstationen. Hvordan indgår vores 

ønske om en venstresvingsbane for den vestgående trafik i Køge Kommunes planer for 

krydset? 

 ”Steensvej” 

 Krydset Ringstedvej og Kongebrovej (højresvingsbane) 

 Østvendte ramper til Vest-Motorvejen ved Vemmedrup 

 Vejbelægningen på vejene i Lellinge: 
o Regnvand på vejbanen 
o Nedslidt vejbelægning 
o Huller 
o Nedslidt afmærkning 

 Fremkommelighed for trafikken i Køge. Køge Kyst. Statsvej fra motorvejen til 

Stevns 

 Rammeplan for Lellinge. Er børnetallet faldende i Lellinge? 

 Udvidelsen af Transport Centret. Etablering af en omladnings terminal 

 Lellinge Skole: 
o Hvad tænkes politisk i øjeblikket? 
o Nye skoledistrikter 
o OPP projekt 
o Mindske udgifterne mod at skolen overlever 

 Trafik: 
o Støjvold langs Syd-Motorvejen fra Ringstedvej og frem til skoven 
o Støjvolde omkring motorvejene i Køge, som ved Greve og Solrød 
o Overhalingsspor for S-tog 
o Hurtig-S-tog 

 Køge Kommunes administration. Kan en udbygning af Rådhuset undgås ved at der 

etableres hjemmearbejdspladser? Eller kan der etableres nye lokaler et billigere sted 
 
Nye emner: 

 Tilslutningen af Syd-Motorvejen og Vest-Motorvejen til den kommende M 5 

motorvej 

 Kulturhuset i Køge By 
 

Overordnede betragtninger om Byrådsmøder 
Ideen - og målet - med møderne mellem beboerforeningen og Byrådet er, at Byrådet "husker" 

os; og at der er en løbende dialog mellem Køge og Lellinge. Vi skal helt enkelt være "kendte 

ansigter" for Byrådet. 
 



4 

 

4 

Op til hver runde af møder, udarbejdes en "Emneliste". Derved bliver emnerne - som der tales 

om - målrettede, ligesom der er en klar linie fra de tidligere møder, og frem til det nye. 
 

Der holdes møde mellem beboerforeningen og de politiske partier, som har indflydelse på den 
førte politik i Køge. Eller med partier, hvor det kunne tænkes, at det med tiden ville kunne få 

indflydelse. Det sker, at enkelte byrådsmedlemmer ønsker at beboerforeningen skal mødes 

med et helt udvalg, eller med en del af Byrådet. Det er ikke sket endnu, bl.a. fordi 

Byrådsmedlemmerne ikke har inviteret, eller fordi beboerforeningen ikke har ønsket det. F.eks. 
fordi det blev vurderet, at vi ville kunne blive brugt - misbrugt - i et politisk spil i Byrådet, som 

beboerforeningen ikke ville få gavn af. 
 

De enkelte emner på Emnelisten bliver behandlet forskelligt, afhængigt af hvilken 
Byrådspolitiker, som der tales med. F.eks. er "C" - Konservative (Flemming) - i denne periode 

meget optaget af et "stort" Kulturhus og af motorvej M5. Altså er det disse emner, der er i 

fokus. 
 

Strategien for beboerforeningen har hele tiden været: 

 at de valg som Byrådet tager, ikke må være så økonomisk belastende for 

økonomien, at der ikke er råd til de små skoler i Køge Kommune. Og dermed Lellinge Skole. 

 at byudviklingen skal styres stramt (Planloven). Og at kvaliteten i planlægningen - 

og i de tilladelaser som gives - er så høj som mulig. Derved sikres "det smukke ved Lellinge". 
Vi giver også udtryk for, at Køge Kommune skal arbejde for at planlægningen i 

Hovedstadsområdet skal ske efter samme standard. Altså skal der være 

overensstemmelse mellem Regionplanen, Kommuneplanen og Rammeplanen / 

Lokalplanen for Lellinge. 

 at der værnes ekstraordinært meget om miljøet i Køge. Det vil sikre, at f.eks. nye 
vejanlæg - eller jernbane - bliver placeret så skånsomt som muligt. Og skærmet mest muligt, 

til gavn for de lokale. Men det betyder også, at vi ønsker østvendte motorvejsramper ved 

Vemmedrup. Og at Motorvej M5 placeres langs Køge Bugt Motorvejen fra os og frem til Solrød 

og derefter ad transport korridoren videre nord på. 
Når beboerforeningen "stiller krav", så gør vi det for hele kommunen. Derved opfattes vi af 

Byrådet som særligt seriøse, da vi ikke kræver noget "ekstra" hos os selv, samtidig med, at vi 

er helt "ligeglade" med den øvrige del af kommunen. I øvrigt er det også naivt at tro, at vi kan 

kræve en særlig høj kvalitet i vores nærområde, samtidig med, at kvaliteten er helt anderledes 
alle andre steder. 
 

De emner som i denne periode er særligt vigtige, er: 

 at skattegrundlaget på lang sigt skal sikres. Altså skal det sikres, at der kommer 

en tilvækst af børnefamilier i Køge. Derfor er vi positive over for: 
o Køge Kyst. "Realdania By" har betalt Køge Kommune over 100 mio. kr. for at 

komme med i projektet. Og salg af grunde vil finansiere de fire over- og underføringer, under 

og over, jernbanen. Projektet vil betyde en betydelig tilvækst af boliger og erhverv; og dermed 

på et tidspunkt give indtægter til Køge Kommune. 
o Transportcentret. Giver mange arbejdspladser og nytilflyttere til Køge Kommune. 

Og dermed bidrager centret positivt til kommunekassen. 
o En varieret boligudbygning, osv. 

 at økonomien ikke må belastes. Lellinge Skole er drifts økonomisk ret kostbar; og 

vil derfor være særligt udsat i tider med nødvendige besparelser. Derfor mener vi: 
o at Kulturhuset skal bygges i etaper, eller, at Musikskolen og Hovedbiblioteket skal 

sælges før de bliver en del af det kommende Kulturhus. Salgsprisen skal, i et eller andet 

omfang, finansiere genhusningen af Hovedbiblioteket og Musikskolen i Kulturhuset. 
o at "Stevns Trafikken" skal løses af Stevns Kommune. I følge "Rambøll", vil en 
løsning komme til at koste Køge Kommune op til 100 mio. kr., hvilket svarer til en ny stor 

folkeskole, svømmehal, eller tilsvarende. 
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o at ændringerne af de lokale veje i Køge Kommune - i forbindelsen med den nye 

jernbane - at den bliver finansieret af Staten, ikke af Køge Kommune. 
o at driften i Køge Kommune skal være meget effektiv, forstået på den måde, at de 

"kolde hænder" - administrationen - skal begrænses, men de "varme hænder" skal prioriteres. 
 

Her følger de politiske positioner fra de seneste møderunder med Byrådet: 

 C. Er meget optaget af - Flemming - at få gennemført M5, et stort Kulturhus og 

Køge Kyst. Er positive overfor en udvidelse af Transportcentret og en meget sydligt placeret 
motorvejs sløjfe mellem Syd og Vest motorvejene. Ønsker en effektiv skoledrift, men lader A 

tage "tæskene" i det politiske "slagsmålet" om de små skoler. 

 A. Er ikke så optaget af M5, men ønsker et lille Kulturhus, og er positive overfor 

salg af Musikskolen og Hovedbiblioteket, så et større Kulturhus bliver en mulighed. Ønsker en 

udvidelse af Transportcentret og er rimelig positive for en motorvejs sløjfe nord for Lellinge. 
Marie Stærke ønsker de små skoler lukket, men selve partiet har ikke taget endelig stilling. 

Men der er stærke personer i partiledelsen i Køge, som er fortalere for de store skoler. Er - 

ligesom C - meget positive overfor Køge Kyst. 

 V. Er heller ikke så optaget af M5 og dens placering, men ønsker en udvidelse af 
Transportcentret. Er heller ikke så optaget af Kulturhuset; og heller ikke af Køge Kyst. Ønsker 

en effektiv skoledrift, men vil meget gerne gennemføre en særlig effektivisering af Lellinge 

Skole. Er positive overfor at lade forældrene selv skabe en skole i Lellinge. 

 SF. Ønsker en sund økonomi i Køge Kommune og er positiv overfor lukning af de 

små skoler. Der er tre skolelærer i partiledelsen i Køge, så de ønsker gode store skoler. Er 
positive overfor Køge Kyst, en udvidelse af Transportcentret og en nordlig placeret sløjfe 

mellem motorvejene. Størrelsen på Kulturhuset bestemmes af økonomien, men der skal være 

plads til det brede kulturliv, altså banko mv. Er også positive overfor M5 og ønsker også el-drift 

på jernbanen fra Køge til Næstved. 

 

Der var enighed om at følge den hidtidige strategi og fortsætte med samme 

indhold. 

Det blev besluttet, at Birthe, Finn og Jan deltager i møderne med politikerne. 

 

CVR - nummer og lokaleleje 

Der var ikke noget afgørende nyt om beboerforeningens mulighed for at låne - 

eller leje - lokaler på skolen. 

 

Det blev besluttet, at Jan søger at låne Gymnastiksalen og Værkstedet til de 

aftalte arrangementer resten af året. 

 
Beboerforeningens CVR – nr. er: 34 78 57 24 

 

Medlemshvervning 

Jan har modtaget den seneste udgave af ”Velkommen til Lellinge” fra Lene. De 

rettelser - tilføjelser - som Finn har udarbejdet, indsættes af Jan, så vi har en 

helt ny udgave til omdeling. Jan fremlægger den nye udgave på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Helge vil godt uddele den nye folder, samtidig med, at MOSAIK eller 

kirkebladet uddeles. 
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Evt. 

Affaldsindsamling 2013. Jan giver poser til Helge og Mette, som så bruger dem 

til at indsamle affald i Lellinge. 
 


