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Referat fra bestyrelsesmødet 25.5.2016 
 
 

 
 

 
Til stede, fraværende og referat 

Birthe, Annette, Hans Jørgen, Helge, Peer, Brian og Jan. 

Preben var fraværende. 
Jan blev referent. 

 
Godkendelse af referat 

Referatet fra den 2.3.2016 blev godkendt.  
  

Dagsorden 
Følgende emner blev tilføjet dagsordenen: 

 Skt. Hans 
 Trykhed i Lellinge 

 Menighedsrådsvalget 
 Ringborgen 

 
Økonomi 

Birthe oplyste at fem medlemmer fortsat mangler at betale. En meget positiv 

udvikling, sammenlignet med situationen ved sidste bestyrelsesmøde. 
 

Udbygning af Lellinge 
Hans Jørgen og Jan orienterede om tankerne omkring en udbygning af 

Lellinge. En udbygning er vigtig, som en mulighed for med-finansiering 
af ”Multihuset” og ”Steens vej”, samt for at sikre et så stort kundeunderlag for 

Brugsen som muligt. 
Placeringen af idrætsområdet var også til debat. 

 
Der var enighed om at foreslå, at der etableres en ny ”finger” med boliger på 

den kommunale jord mellem Grønnevej og Overdrevsvejen. Med mulighed for 
at koble boliger fra ”Vitten-grunden” og ”Jørgen-grunden” på, hvis de måtte 

ønske det. Der skal være et grønt område mellem boligområdet langs 
Overdrevsvejen og det nye boligområde, samt mellem dette område og så 

boligområdet langs Grønnevej.  

Det er vigtigt at det sikres, at der er så meget natur, placeret så tæt på den 
enkelte, som muligt; da det er dette forhold, som gør Lellinge anderledes end 

andre boligområder. Også fordi det er de tanker der ligge bag den nuværende 
Lokalplan for Lellinge. Altså er denne nye udbygning en naturlig fortsættelse af 

den nuværende Lokalplan; og ikke et radikalt brud på ”Lokalplans tankerne”. 
 

Der foreslås også udbygget på ”Birthes grund”. 
 

Samtaler med politikerne 
Hans Jørgen og Jan orienterer om situationen. 
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MOSAIK 

Jan var bekymret situationen, hvor et nummer af MOSAIK nu ikke er 
udkommet. 

Peer taler med Henning, for at ”fornemme” om det er en mulighed, at MOSAIK 
igen udkommer med den nuværende personsammensætning. 

  
Skt. Hans bålet 

Skt. Hans blev planlagt og opgaverne placeret. 
 

Der var enighed om at indkøbe nogle nye højtalere, hvis det er nødvendigt, så 
der bliver tilstrækkeligt med ”lyd” til båltalen. Dertil et nyt head-sæt som 

afløsning for den nuværende mikrofon.  
Disse indkøb kan også anvendes til banko, fastelavn og til valgmøde. 

 
Mødetid for opsætningen er den 23.6.2016 kl. 10:00 og kl. 20:00. 

Oprydningen sker 24.6.2016 kl. 10:00. 

 
Tryghed i Køge 

Politiet er pressede i deres del af arbejdet i ”Tryghed i Køge”, da de skal bruge 
ressourcer til meget presserede opgaver andre steder. Peer fortsætter med at 

deltage i møderne. 
Der blev talt om at gennemføre informations arrangementer, f.eks. ved 

Brugsen og ved Årsmødet. 
 

Menighedsrådsvalg 
Peer opfordrede til at ”tage fat på” dem der kunne tænkes at ville stille op til 

Menighedsrådsvalget senere i år.  
Der er opstillingsmøde 13. september 2016 kl. 19:30. 

 
Ringborgen 

Der blev talt om den nye Vikingeborg. 

 
Evt. 

Næste møde afholdes hos Brian den 22.8.2016 kl. 19:00. 


