
Referat fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2014 

 
Til stede, fraværende og referat 

Til sted var Finn, Preben, Mette, Helge, Charlotte, Annette, Birthe og Jan 

Kim var fraværende. 
Jan blev referent. 
 
Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 
Dagsorden 

Punkterne ”økonomi” og ”formidling” blev tilført dagsordenen. 
 
Økonomi 
Måden, som beboerforeningens konti var sammensat på; og måden at betale kontingent på, var til 
debat. 
Der var enighed om, at beboerforeningen fremover kun skal have bankkontoen i Nordea. 
Kontingent skal fremover betales til Nordea-kontoen; men det vil fortsat være muligt at betale 
kontant, direkte til kasseren. 
Det blev besluttet, at den nye ”betalingsmåde” - af kontingent - skal udsendes til medlemmerne, 
sammen med referatet fra Årsmødet. 
 
Formidling 

Mette og Jan orienterede om, hvor langt de var med opgaven med at få etableret en fungerende 
hjemmeside; så denne opgave kan afsluttet. Det forventes, at en hjemmeside er udformet sidst i 
januar måned 2014. 
 
Årsplan 

Finn orienterede om at han løbende udarbejder en liste over alle beboerforeningens aktiviteter. 
 
Administrative opgaver 

Finn oplyste, at han havde udarbejdet en liste over hvem i bestyrelsen der har hvilke opgaver. 
 
Fastelavn 

Tjeklisten blev gennemgået, således, at alle opgaver blev fordelt. 
 
Det blev besluttet, at arrangementet starter i Kirken kl. 13:00; og fortsætter på skolen kl. 13:45. 
”Underholderen” sætter sine ting op ved 13:30-tiden; og starter underholdningen kl. 15:00. 
Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 12:30. 
På ”plakaten” skal det fremgå: 

 At der ikke kommer flere deltagere til arrangementet, end brandmyndighederne 
acceptere at der må være i gymnastiksalen, så en tidlig tilmelding er vigtigt. Tilmeldingen 
skal ske på mail: biha@post12tele.dk eller på telefon 23615956, med en tilmeldingsfrist til 
den 23.2.2014. 
 Hvilken rækkefølgen de enkelte dele af arrangementet gennemførelsen efter. 



 At tøndeslagningen foregår ude. 
Der afholdes et bestyrelsesmøde mere inden Fastelav, så der kan godt ændres et eller andet. 
 
Lokalereservation 

Det blev besluttet, at bestyrelsesmøderne fremover bliver afholdt den anden mandag i hver 
måned, kl. 19:45. 
Der var enighed om, at Jan kontakter Kulturforvaltning for at finde et tidspunkt, hvor 
beboerforeningen kan mødes med politikerne i Kulturudvalget, så der kan findes en løsning på 
vores problemer med at låne skolens lokaler uden betaling. 
Der blev planlagt følgende arrangementer, som Jan bestiller lokaler til: 

 2.3.2024 Fastelavn 

 26.3.2014 Banko 

 23.6.2014 Skt. Hans 

 12.11.2014 Banko 

 21.11.2014 Årsmøde 

 
Indkøb 

Udsat. 
 
Banko 

Annette tilbød at hjælpe Birthe med indkøb. Den øvrige planlægning blev udsat til næste møde. 
 
Samarbejde 

Det blev besluttet, at punktet tages op på næste møde. 
 
Skt. Hans 

Det blev besluttet, at spørge den lokale Andres Bo, om han vil være båltaler. Jan skriver til ham. 
 
Området omkring Lellinge 

Jan orienterede om, at Naturstyrelsen har fået udarbejdet en arbejdsrapport, om det fremtidige 
behov for transportkorridorer i Hovedstadsområdet. Rapporten beskriver bl.a. Syd Motorvejen ved 
Lellinge. 
I området mellem Syd Motorvejen og bebyggelsen ved Grønnevej, skal der være plads til en 
motorvejsudvidelse, en hovedtransmissionsledning for naturgas, samt en ny jernbane. 
Jan mente, at det ikke vil være sandsynligt, at Køge Kommune vil - kan - godkende boliger der, hvor 
vi ønsker 19 nye familieboliger placeret. 
 
Evt. 
Intet. 
 


