
Referat fra Lellinge Beboerforenings Årsmøde 2015

...... afholdt fredag den 20. november 2015

Kim Hansen bød - som formand - velkommen og pegede på Torben Ellegaard 
som dirigent.
Valg af dirigent (Punkt 1 på dagsordenen)
Torben blev herefter valgt som Årsmødets dirigent, og han konstaterede, at 
Årsmødet jævnført vedtægterne var lovligt indkaldt.
Der var ingen fuldmagter fra de fremmødte, hvorefter der blev valgt to 
stemmetællere, som konstaterede, at der var 40 stemmeberettigede 
medlemmer, som var fremmødt til Årsmødet.
Så gennemgik Torben dagsordenen.

Formandens beretning (Punkt 2 på dagsordenen)
Kim Hansen fremlagde sin beretning, som havde følgende hovedpunkter:

 Antallet af bestyrelsesmøder og antallet af aktive bestyrelsesmedlemmer
 Arrangementer. Banko, Skt. Hans bål og fastelavn
 Vedligeholdelsestilstanden for veje, kloarker og stier i Lellinge
 Skolens lukning og bestyrelsens deltagelse i at få nye lokaler
 Møder med Byrådspolitikerne
 Samarbejdet med andre foreninger og enkeltpersoner i Lellinge

Kim afsluttede sin beretning med at takke den øvrige bestyrelse for det gode 
samarbejde.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Udvalget Seniorklubben (Punkt 3 på dagsordenen)
A. Finn gennemgik herefter ”formandens beretning” fra Seniorklubben, som 

tidligere er fremlagt og godkendt af Seniorklubben.
B. Esther fremlagde Seniorklubbens regnskab, som også var godkendt. 
C. Kontingentet var også fastsat.

Udvalget Lokalarkivet (Punkt 4 på dagsordenen)
A. Der blev givet en kort orienterede om arkivet.

Fremlæggelse af revideret regnskab (Punkt 5 på dagsordenen)
Birthe fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.



Indkomne forslag (Punkt 6 på dagsordenen)
A. Bestyrelsen havde udsendt et forslag til nye Vedtægt. Ændring var 

nødvendig, hvis beboerforeningen fortsat skulle kunne låne kommunale 
lokaler, samt låne lokalerne uden betaling. Der fremkom et 
ændringsforslag, som ikke påvirkede muligheden for lokalelån. De nye 
vedtægter blev herefter vedtaget med 38 stemmer for, ingen imod, samt 
med 2 stemmeberettigede som hverken stemte for eller imod.

Fastlæggelse af kontingent (Punkt 7 på dagsordenen)
Det blev besluttet at kontingent skulle fortsætte uændret. Det vil sige 100,-kr 
for en husstand og 25,-kr for pensionister.

Budget for næste år (Punkt 8 på dagsordenen)
Birthe gennemgik budgettet, med uændret kontingent for næste budgetår. 

Budgettet blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen (Punkt 9 på dagsordenen)
Årsmødet valgte Brian Sørensen og Hans Jørgen Lintrup til bestyrelsen.

Valg af suppleanter (Punkt 10 på dagsordenen)
Annette Lintrup og Helge blev begge genvalgt som suppleanter; Helge som 2. 
suppleant.

Valg af revisorer (Punkt 11 på dagsordenen)
Gitte og Torben Ellegaard blev genvalgt som revisorer.

Valg af revisorsuppleant (Punkt 12 på dagsordenen)
Max Vilby blev valgt.

Evt. (Punkt 13 på dagsordenen)
Der blev talt om: 

 Den nye skolevej mellem Vemmedrup og Lellinge, hvor der var et ønske 
om bedre skiltning ved Yderholm og ved krydset Overdrevsvejen og 
Ringstedvejen.

 Broen over Køge Å, hvor der var et ønske om bedre skiltning af for 
-kørselsretningen.

 ”Forretningsmodellen” hvor salget af SFO og skolen skal finansiere 
opførslen af det nye ”Multihus” ved boldbanerne.

 Vejbelysningen på Hyrdeledet, hullerne i vejbanen, samt hvem der er 
ejer af vejen.

 Volden på Banestien.

Herefter hævede dirigenten årsmødet og takkede for god ro og orden.


