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Referat fra bestyrelsesmødet 22.8.2016 
 
 

 
 

 
Til stede, fraværende og referat 

Birthe, Annette, Hans Jørgen, Preben, Brian og Jan. 

Helge og Peer var fraværende. 
Jan blev referent. 

 
Fremadrettede aktiviteter (Caroline Bjerkan deltog i fremlæggelsen af dette 

punkt)  
Caroline fortalte om arrangementet Skt. Hans aften og om sommer 

arrangementet ”Lellinge Dagene”. Formålet er at bringe Lellinge borgerne 
interessemæssigt sammen, som en slags katalysator, en igangsætter, for 

lokalt liv.  
Der var enighed om, at det er meget positivt at nye yngre ønsker at være 

aktive lokalt i Lellinge. 
 

Beslutninger mellem to bestyrelsesmøder  
Med alle de ny aktiviteter er der opstået et behov for at kunne tildele 

sponsorater spontant, dvs. uden forlods godkendelse af Bestyrelsen. 

 
Det blev således vedtaget, at formanden i forening med mindst et andet 

bestyrelsesmedlem undtagelsesvist kunne disponere over sponsorater op til  
kr. 5.000,- 

 
Sådanne sponsorater skal forelægges det første efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 
Det blev også besluttet, at det fremover gives 250,-kr. til det 

bestyrelsesmedlem som holder bestyrelsesmøde hjemme. 
 

Banko 
Banko blev planlagt overordnet. Emnet tages på som punkt på næste 

bestyrelsesmøde. 
De sponsoraftaler som den enkelte ”plejer” at tages sig af, følges også denne 

gang. 

 
Årsmødet 2016  

Der var enighed om, at Peer, Preben, Birthe og Jan er på valg i år. Preben, 
Birthe og Jan genopstiller. 

På næste bestyrelsesmøde skal der ske en afklaring af de fremtidige 
Vedtægter for Lellinge Beboerforening; især dilemmaet omkring ”familie 

medlemskab” og ”personligt medlemskab”. 
 

Valg til Menighedsrådet  
Det ser ud til at der er tilstrækkelig mange som opstiller til valget. 
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Hjemmesiden  
Brian meddelte, at funktionen med tilmelding til Beboerforeningen nu var bragt 

til at fungere. Endvidere var der enighed om, at vi ikke kunne være bekendt, 
at Johnny Speiermann hidtil havde betalt for hostningen af hjemmesiden Dit 

Lellinge. Da Brian har den daglige administration af hjemmesiden enedes 
bestyrelsen om, at Brian skulle tage nærmere kontakt til Johnny for at få 

afklaret, hvordan vi dels kan få dækket hans udgifter og dels yde ham et beløb 
som tak for indsatsen hidtil. Endvidere skulle Brian afklare, hvorvidt Johnny i 

det hele taget er for at fortsætte eller om vi vil være bedre tjent ved at 
foretage et skifte til anden side. 

 
Økonomi  

Birthe oplyste at vi har 158 medlemmer; og at der fortsat er 5 medlemmer 

som mangler at betale. Der er lige nu et indestående på 84.464,11 kr. plus 
obligationerne, som har en værdi på omkring 96.000,- kr. 

 
Udbygning af Lellinge  

Hans Jørgen orienterede om tankerne omkring en placering af ”Multihuset” 
mellem de to nuværende to boldbaner. Samt, at ”Multihuset” planlægges som 

opdelt i to etaper.  
 

MOSAIK  
Der var enighed om, at Jan kontakter Henning med det mål at et nyt nummer 

af MOSAIK på gaden, eller afklaret fremtiden for MOSAIK. 
 

Evt. 
Projekt-mødet ”hos Brugsen” er den 19.9.2016. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Preben, Vesterledet 6, 4600 Køge, 
onsdag den 21.9.2016 kl. 19:00. 


