
Referat af bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

Den 11. marts 2013 

 
Mødt: Jan, Finn, Helge, Preben, Knud, Marie, Birthe, Mette 

Afbud: ingen. Uden afbud: Lasse. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. Ekstraordinær besked: Lene stopper i bestyrelsen, ny sekretær er Jan. 

Der sendes ikke længere materiale til Lasse. 

 

2. Banko den 18/3 

Arbejdsliste gennemgået. Der skal betales lokaleleje. Det skal afklares hvad det koster og hvordan 

der billigst bookes lokaler. Det bør afklares politisk om det er korrekt. 

Jan booker lokaler fremover, samt undersøger hvordan reglerne er. 

 

3. Opdaterede vedtægter (med ændringer vedtaget på forrige årsmøde) 
Preben undersøger juridisk om vedtægternes ordlyd om at bestyrelse er fritaget for ansvar, holder. 

Der skal frem mod næste årsmøde vurderes om der skal ændres i vedtægterne, f.eks. i forhold til 

lokal-arkivet. Ligeledes bør det vurderes om kontingentet skal sættes op, begrundet i øgede udgifter 

til lokaleleje hhv. ansvarsforsikring. 

 

4. Ansvarsforsikring (Finn) 
Afventer Prebens undersøgelse ift. bestyrelsens ansvarlighed. 

 

5. Underholdning til næste fastelavn (Mette, Birthe) 

Underholdning fra 15-16. Mette og Birthe arbejder videre. 

 

6. Båltale Sct. Hans (Jan) 

Jan arbejder på at skabe kontakt til Peter Ålbæk. 

 

7. Hjertestarter - menighedsrådet (Finn) 

Menighedsrådet har endnu ikke besluttet om de ønsker at købe. Finn følger løbende op. 

 

8. Arbejdsgrupper/orientering (Jan) 
Skole: der er indsendt en række forslag fra bestyrelsens medlemmer, som nu bearbejdes. Herefter 

dialog med byrådet. Afventer pt. svar på henvendelse til skolebestyrelsen. Jan, Mette og Finn 

deltager i mødet med skolebestyrelsen. 

Formidling: Mosaik og hjemmesiden er primære informationskilder for beboerforeningen. Det skal 

overvejes hvordan Mosaik drives videre og sikres indlæg og drift. Hjemmesiden bør hostes og 

designes professionelt, herefter kan siden vedligeholdes af foreningens sekretær. Jan kontakter en 

udbyder og Speiermann for at få flyttet siden. Der skal aftales møde med Henning om Mosaik´s 

fremtid (Jan). 

 

9. Orientering fra kassereren om kasse- og bankbeholdning samt medlemstilgang (Knud) 
Fastelavn giver mindre underskud på ca. 800 kr. Beboerforeningens værdipapier flyttes fra 

seniorklubben til beboerforeningen. Der mangler enkelte betalinger af årets kontingent. 

 



 

10. Evt. 

Programpunkter til næste møde: Underholdning til næste fastelavn, ansvarsforsikring, båltale til 

næste Sct. Hans. 


