
Referat fra bestyrelsesmødet 16.2.2015 
 
 

 
 

 
Til stede, fraværende og referat 

Til stede var Kim, Helge, Annette, Birthe, Peer, Mette og Jan 

Fraværende var Preben og Lars. 
Jan blev referent. 

 
Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
  

Dagsorden 
Der var ikke udsendt en dagsorden, så følgende emner blev tilføjet 

dagsordenen: 
 Evaluering af fastelavn 

 Planlægning af Banko 
 Planlægning af Skt. Hans 

 Lokaler til byen 
 Orientering 

 

Evaluering af fastelavn 
Birthe oplyste, at økonomien ser fin ud for fastelavn. 

Der var enighed om, at synliggøre os ved at udsende en pressemeddelelse om 
arrangementet næste år. 

Måske kunne vi spørge Kirken om de vi genoptage samarbejdet om fastelavn. 
 

Planlægning af Banko 
Bestyrelsen møder kl. 18:00, dørene åbner kl. 18:30 og arrangementet starter 

kl. 19:15, som det plejer. 
Afbud fra Kim. Mette kommer senere. 

 
 

Planlægning af Skt. Hans 
Det blev besluttet, at benytte John Jensen – Politi – som båltaler, som også 

deltager i ”Tryk i Køge”. 

 
Lokaler til byen 

Det er tidligere besluttet, at beboerforeningen skal forsøge at arbejde sammen 
med ”enkeltsags aktive”, om at sikre lokaler til Lellinge. Både for at sikre en 

lokal forankring blandt dem som ikke er aktive sammen med 
beboerforeningen, men også for at sikre den størst mulige opbakning, med 

færrest mulige forstyrrende alternative forslag, som kan mindske muligheden 
for at få den nødvendige politiske opbakning, til brugbare lokaler i Lellinge. 

 
Jan udtrykte frustration over, at der i ”gruppen” på de ene side var enighed om 

nye lokaler, men forståelsen for, at lokalet skal placeres hensigtsmæssigt var 



mere vanskelig. Forstået på den måde, at en sal måske godt kan placeres på 

boldbanen, hvor klubhuset nu ligger. Men en hal kan ikke placeres der, både 

fordi den ikke passer ind i området, men også fordi bl.a. Planloven vil give 
problemer. Og vi kan ikke ønske noget som lovgivningsmæssigt giver 

problemer, samtidig med, at vi ønsker at Lellinge skal være en ”pæn” by; læs 
velplanlagt til gavn for alle. Beboerforeningen vil miste troværdighed hos 

politikerne og embedsansatte, hvis vi pludselig ændre holdning til det ”pæne” i 
Lellinge. 

Jan havde vanskeligt ved at fastholde en høj planlægnings standard 
i ”gruppen”.  

 
Der var enighed om at Jan indkalder ”gruppen”, samt Idrætsforeningen og 

Arkivet. Kim deltager sammen med Jan 
 

Orientering 
Peer og Jan orienterede om mødet mellem landsbyerne i Køge Kommune. 

Hovedemnet var, hvordan landsbyerne kunne samarbejde omkring de to mio. 

kr. som Byrådet har givet tilsagn om, i stedet for at konkurrerer om midlerne. 
Som Byrådet ellers havde tænkt. 

Der var meget stor forskel på interesserne landsbyerne imellem. Nogle 
ønskede at der skulle bygges uden forbehold, medens vi ønskede en stram 

styring, så vores landsbys karakter bevares; som vi har arbejdet for siden 
Lellinge fik sin Lokalplan.  

Fra flere landsbyer var der nærmest en fjendtlig indstilling overfor Køge 
Kommunes planlægning, så det var lidt vanskeligt for Peer og Jan, som havde 

helt andre erfaringen med udviklingen i Lellinge.  
 

Der var enighed om, blandt de fremmødte landsbyer, at mødes igen den 
3.3.2015 i Vedskølle.  

Peer og Jan deltager. 
 

Evt.  

Intet. 


