Lellinge Beboerforening, årsmøde 2016.
Dokumentsæt:
•
•
•
•
•
•
•

Indkaldelse.
Regnskab.
Bilag til regnskab, 0-udbytte for obligationer.
Forslag til reviderede vedtægter.
Formandens beretning.
Bilag til formandens beretning, oversigtskort.
Opstillingsliste, 3 emner for nyvalg til bestyrelsen.

Lellinge, den 17. oktober 2016
Kære medlemmer af Lellinge beboerforening.
Hermed indkalder vi til ordinært Årsmøde i foreningen den 4. november 2016 med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalget Seniorklubben.
a) Formandens beretning.
b) Fremlæggelse af regnskab.
c) Fastsættelse af kontingent.
4. Udvalget Lokalarkivet.
a) Formandens beretning.
5. Fremlæggelse beboerforeningens reviderede regnskab for året 1.10.201530.09.2016
6. Indkomne forslag.
a) Vedtægtsændringer.
7. Fastsættelse af beboerforeningens kontingent for det ny år.
8. Budget for næste år.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende er på valg og modtager genvalg: Preben Larsen, Jan Meilby og Birthe
Hansen.
Peer Kristjansen tænker at fraflytte byen og modtager ikke genvalg.
Brian Sørensen og Hans Jørgen Lintrup er ikke på valg i år. På sidste årsmøde var
det ikke muligt at besætte gruppens tredje person. Måske vi i år kan besætte
denne post for eet år?
10. Valg af suppleanter.
Suppleanter har altid en etårig valgperiode, hvorfor følgende er på valg:
Helge Pedersen og Annette Lintrup. Begge kan nok lokkes til genvalg.
Tredje suppleant var det ej heller muligt sidste år at få besat. Måske det kan lykkes
i år?
11. Valg af revisorer.
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Hvilke primære opgaver skal bestyrelsen varetage i det kommende år.
14. Eventuelt.
Årsmødet finder som sædvanligt sted i Gymnastiksalen på skolen i Lellinge og starter
klokken 19:30
Tilmelding er nødvendig på grund af efterfølgende traktement (smørrebrød).
Tilmelding senest den 1.11. klokken 14:00 til vor kasserer: Birthe Hansen på telefon
23 61 59 56 eller ved mail: biha@post12.tele.dk
Kom venligst i god tid.
Vel mødt.
Bestyrelsen

Til godkendelse på Lellinge Beboerforenings Årsmøde, den 4.11.2016

VEDTÆGTER
FOR
LELLINGE BEBOERFORENING
§1. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Køge Kommune, og dens adresse er formandens.

§2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at bevare og udbygge sammenholdet og at øge det personlige kendskab
imellem medlemmerne, samt at varetage medlemmernes interesser omkring forhold over for offentlige

myndigheder, med det sigte, at bevare og styrke landsbymiljøet i Lellinge.
Foreningen varetager tillige arrangementer af underholdningsmæssig karakter som f.eks.
bankospil, fastelavns- og Sankt Hans-fester eller tilsvarende sammenkomster, ligesom
underudvalg som formål har at iværksætte årlige udflugter, bankospil, petanque,
seniorgymnastik. jule- påskefrokoster eller lignende.
Løbende arrangementer af undervisningsagtig karakter vil endvidere kunne oprettes ved
behov.

Stk. 2. Der kan på et ordinært Årsmøde etableres udvalg i foreningen. Udvalgene ledes af hver sin
bestyrelse eller aktivitetsudvalg. Udvalg skal have en af foreningens bestyrelse godkendt vedtægt eller
forretningsorden. Udvalgenes beretning for et regnskabsår, samt reviderede årsregnskab, forelægges til
godkendelse på det ordinære Årsmøde, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægter. Deltagelse i
aktiviteter i et udvalg er betinget af, at man er medlem af Lellinge Beboer-forening.
§3. Medlemskab
Stk. 1. Enkeltpersoner med særlig interesse for Lellinge og som kan tilslutte sig formål og vedtægter kan
optages som medlemmer.
Hvis en person under 18 år ønsker at være medlem skal indmeldelsesanmodning være skriftligt godkendt af
en forælder eller værge.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt optagelsesbestemmelserne er opfyldt.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt uden tilbagebetaling af erlagt kontingent, eller udbetaling
af andel af en eventuel egenkapital i foreningen.

§4. Medlemskontingent
Medlemskontingent betales en gang årligt, og størrelsen fastsættes på det ordinære Årsmøde. Årsmødet
kan fastsætte et lavere kontingent for pensionister og unge under 18 år

§5. Årsmødet
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er Årsmødet, hvortil alle der har betalt kontingent, har møde- og
stemmeret. Medlemskab efter §3, stk. 1 giver møde- og stemmeret med 1 stemme. Medlemmer under 18
år kan kun afgive stemme repræsenteret ved en forælder eller værge. En forælder eller værge har således
også møde- og stemmeret.
Stk. 2. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, givet til en af foreningens medlemmer. En fuldmagt skal
afleveres til dirigenten inden afstemningens begyndelse. Ingen kan være fuldmægtig for mere end 2
stemmer.
Stk. 3. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed, jf. dog §10 og §11. Forslag bortfalder i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 4. Ordinært Årsmøde afholdes hvert år i oktober kvartal. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14
dages varsel.
Stk. 5. Bestyrelsens forslag til dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen til Årsmødet, skal
minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for eventuelle udvalg
under foreningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt / forretningsorden.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Budget for næste år.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter.
10.Valg af revisorer.
11.Valg af revisorsuppleant.
12.Eventuelt.
Stk. 6. Forslag, som bestyrelsen ønsker Årsmødets stillingtagen til, skal tydeligt fremgå af dagsordenen.
Indkomne forslag, der af et medlem ønskes under afstemning på årsmødet, skal være foreningen i hænde
senest 7 dage før Årsmødet. Efter modtagelsen skal bestyrelsens opsætte forslaget på foreningens
hjemmeside, med mindre bestyrelsen beslutter at orientere medlemmerne skriftligt.
Stk. 7. Årsmødet kan vedtage, at forslag der fremsættes på et Årsmøde, ikke skal sættes under afstemning,
men i stedet henvises til afgørelse ved en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

§6. Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært Årsmøde indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller
25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftlig begæring herom.
Stk. 2. Ekstraordinært Årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter at
begæringen herom er fremsat. Dog kan bestyrelsen afvise at indkalde til ekstra-ordinært Årsmøde i
skoleferier. Af indkaldelsen skal fremgå hvilke punkter, der ønskes til afstemning.

§7. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens daglige arbejde varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen blandt foreningens medlemmer, således at 3
henholdsvis 4 medlemmer afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Ved stemmelighed til bestyrelsen, eller
som suppleanter, trækkes der lod om pladsen. Der vælges op til 3 suppleanter for 1 år af gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert Årsmøde, med valg af formand, næstformand, kasserer og
sekretær, samt eventuelle medlemmer til udvalg.
Stk. 4. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. I tilfælde af forfald deltager
suppleanter med stemmeret i den rækkefølge, hvori de er valgt.
Stk. 5. Bestyrelsen kan ved behov tilknytte sig eksterne konsulenter eller grupper, når Bestyrelsen har
behov for særlig viden eller hjælp til aktiviteter.

§8. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af 2 revisorer som
vælges på Årsmødet for 1 år.

§9. Tegning - Hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale
indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10. Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan kun ændres, såfremt mindst 2/3 af de på et Årsmøde fremmødte, stemmer
herfor.

§11. Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på 2 på hinanden
følgende Årsmøder, som afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
Stk. 2. Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes til et eller flere - på det sidste Årsmøde
besluttede almennyttige formål.
Stk. 3. I tilfælde af Beboerforeningens opløsning, skal lokalarkivet - som Beboerforeningen råder over administreres af en bestyrelse, som udpeges eller vælges blandt beboerne i Lellinge.
Stk. 4. Eventuelle udvalgs opløsning reguleres efter udvalgets vedtægter eller forretningsorden.

§12. Ikrafttrædelse
Nærværende vedtægter, der afløser vedtægterne fra 20. november 2015, træder i kraft efter godkendelse
på det ordinære Årsmøde, den 4. november 2016.
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Formandens beretning, Lellinge Beboerforening, 2015/16
Det er næppe nogen hemmelighed, at Bestyrelsen i det forløbne år har arbejdet for at
påvirke den negative spiral, som blev sat i gang ved Skolen og SFO-ens lukning sidste år.
Spiralen kan få yderligere fart på ved REMA 1000´s snarlige åbning i Vemmedrup, ligesom
de kommende østvendte motorvejsramper samme sted også kan være med til at reducere
omsætningen for byens eneste tilbageværende dagligvarebutik, Dagli´Brugsen. Skulle det
i yderste konsekvens medføre en lukning vil enden for byen som et attraktivt sted at bo
være nær, og ejendomspriserne vil som sikkert også falde.
Vi har derfor allerede i januar indledt en dialog med kommunen om mulighederne for en
udbygning af Lellinge med flere boliger ved at ændre nogle arealer fra land- til byzone syd
for Grønnevejsbebyggelsen og i den østlige del af landzonearealet ved Granledet. Begge
steder forudsættes adskilt af grønne kiler mod nuværende bebyggelser, så vi opretholder
Lellinges attraktive stjerneform, både for nye og gamle parceller, så ingen mister deres
grønne udsyn.. Endvidere har vi øje på et areal i den østlige ende af Grønnevejs nordside,
dér hvor byens mangeårige ønske om en forbindelsesvej fra Byledet ved brandstationen
og ned til Grønnevej ligger. Arealet er tidligere forsøgt udstykket, men da det vil fordre en
ny linjeføring af transportkorridoren, så blev der i al fald ved første forsøg givet afslag.
Måske det kan lykkes at få accept ved fornyede forhandlinger.
De ny nævnte boliger kan så forhåbentlig være med til at give Dagli´Brugsen lidt ekstra
omsætning, og bedre chance for at overleve.
Da Kommunen i forbindelse med de fra sidste efterår kuldsejlede A, B og C planer for et
nyt Multihus budgetterede med en udgift på kr. 150.000,- for at flytte petanquebanen og kr.
350.000,- for en ny parkeringsplads har Idrætsforeningen og vi i stedet syslet med at få
accept for at placere det ny Multihus langs, helt op til/i banelegemet, sådan cirka ude ved
trærækken mellem de to grønsværre. Fra banelegemet, der så bliver normal
parkeringsplads for det ny Multihus, er det vor tanke, at man får indgang på første sal fra
banelegemet.
Allerede nu benyttes banelegemet ved Idrætsforeningens større arrangementer, hvor
nuværende faciliteter er utilstrækkelige, og med Idrætsforeningens ønske om større
aktiviteter fremadrettet, så har vi for at få så megen plads som muligt på banelegemet
derfor valgt at takke ja til Kommunens nylige tilbud om at få fjernet jorddepotet. Da det
imidlertid har vist sig, at det indeholder jord ikke kun fra ældreboligerne og
petanquebanen, men også fra et tredje ubekendt læs, så skal der tages nye miljøprøver,
førend arbejdet med at fjerne de ca. 250 kubikmeter jord kan påbegyndes.
Vi vil ikke lægge skjul på, at ikke alle er tilfredse med at anvende banelegemet som
parkeringsplads for det ny Multihus, men ved at placere det som ovenfor nævnt kan vi
tilføje det i forvejen stærkt barberede projekt noget nær kr. 500.000,-, idet vi dog skal
reducere for bl.a. en lidt større udgift til kloakering. Endvidere vil det give mulighed for
forhåbentlig at realisere Idræts- og Beboerforeningens ønske om at få accept til at lægge
en minigolfbane ved siden af petanquebanen.
For i øvrigt ikke at få en racerbane igennem banelegemet kunne vi forestille os en bom
(cykelpassagebar) på midten med ind/udkørsel fra begge ender og gerne med en
hastighedsbegrænsning på 30 km i timen. Endvidere skal det fremhæves, at vi ikke ser et

scenarie, hvor banelegemet bliver asfalteret med parkeringsbåse, men at arealet blot får
tilkørt nogle læs grus.
Det hele er dog blevet kompliceret ved, at Kommunen den 2. oktober meddelte os, at det
først foretagne salg af Skolen og SFO-en var blevet annulleret. Det oprindelige
salgsprovenu på 6 millioner kroner var blevet os lovet til erstatningsfaciliteter for Idræts- og
Beboerforeningens nuværende brug af Skolen, og det kunne blive til ca. 370 kvadratmeter,
ikke meget i forhold til de oprindelig kuldsejlede projekter, hvor kvadratmeter antallet var
mere end det dobbelte. Vi ville derfor betragte de 370 kvadratmeter som første modul eller
modul 1, idet vi gerne så det muligt senere at udvide med et modul 2, når det finansielt
kunne vise sig muligt. Modul1 skulle derfor arkitektonisk udformes, så et efterfølgende
modul 2 ikke ville virke påklistret, men danne en pæn ramme sammen med modul 1. I
givet fald vil vi arbejde for at kunne beholde det nuværende idrætsklubhus indtil vi
forhåbentlig kan indvie et modul 2, ligesom vi da vil forsøge at bevare det helt gamle lille
stenhus til brug for brugerne af petanquebanen (og en minigolfbane?)
Vi må nok forvente, at det meste af et modul 2 skal finansieres eksternt, men vi må nok
lige nu træde lidt vande, indtil vi hører nærmere om Kommunens nye bestræbelser for at
få Skolen og SFO-en solgt.
Skole- og SFO-grunden var ved det første salg os bekendt tænkt bebygget efter
udfærdigelse af nye lokalplaner for grundene i 2017. Vi går ud fra, at Kommunen også i
den ny situation står ved, at skolens gymnastiksal ikke rives ned, førend det ny Multihus er
opført, oprindelig forventeligt i første halvår af 2018.
Der gik rygter om, at de to grunde skulle omfatte bebyggelse af 20+25 boliger, og med
grundenes størrelse taget i betragtning havde vi forventet, at det blev mindre boliger,
velegnet for pensionister, enlige og måske førstegangskøbere, men også det svæver lidt i
det uvisse ved det annullerede salg. Dobbelt ærgerligt, når også sådan et antal boliger
kunne have givet Dagli´Brugsen lidt ekstra omsætning.
Også i det ny regnskabsår vil vi forsøge at medvirke til flere fælles aktiviteter, så vi i byen
kan lære hinanden bedre at kende og for at få så stor opbakning som muligt til byens
forskellige foreninger, ikke mindst Beboerforeningen, så vi fortsat har god vægt især ved
forhandlinger med Kommunen og andre eventuelle parter.
Vi fremlægger også til Årsmødet et sæt reviderede vedtægter, idet vi for at kunne opnå
gratis lån af lokaler af kommunen er blevet gjort opmærksom på, at de bestående fra
sidste år ikke er tilstrækkelig forenelige med Folkeoplysningsloven.
Som konsekvens stiller vi forslag om, at ændre medlemskaber fra husstande til personlige
medlemskaber, ligesom vi derfor foreslår, at et personligt medlemskabskontingent skal
koste kr. 50,- pr. år, eller det halve af det nuværende husstandskontingent.
Et andet krav er, at vi i Beboerforeningen skal have en eller flere regelmæssige aktiviteter
af undervisningsmæssig art, dvs. ikke blot af underholdningsmæssig art som nu, dvs. de
årligt tilbagevendende Bankoer, Sct. Hans og Fastelavn, som også i år har været
velbesøgt for ikke at tale om Lellingedagen. Bare ærgerligt, at vejrguderne absolut ikke i år
var med os ved Sct. Hans.
Det kan vi ikke umiddelbart opfylde, men med vort forslag til vedtægtsændringerne er
disse gjort klar til umiddelbar godkendelse i Kommunen, når vi har fundet en løsning. Det

vil sige, at vi ikke endnu en gang da skal bede Årsmødet om at godkende
vedtægtsændringer.
Endvidere skal vi bede om accept af vor foreslåede tilføjelse til § 7, med et stk. 5, lydende:
Bestyrelsen kan ved behov tilknytte sig eksterne konsulenter eller grupper, når
Bestyrelsen har behov for særlig viden eller hjælp til aktiviteter.
Det skal ses på baggrund af, at bestyrelsen jo arbejder på frivillig basis og ikke altid har
den fornødne tid til rådighed, ligesom den som lægfolk umuligt kan dække alt behov for
viden. Vi har derfor allerede i indeværende gjort brug af ekstern hjælp, men syntes
forholdet burde være omfattet af vedtægterne.
Sluttelig vil jeg gerne nævne, at vi naturligvis gerne ville gøre alle byens borgere tilfredse
med vore aktiviteter, men det er nok en kunst, som er uopnåelig. Vi skal derfor opfordre til,
at alle er parat til at tage og give, forudsat at sagerne som en helhed kommer til god gavn
for den samlede by. Ingen bør fare op som en trold af en æske, men gerne lige tænke
helhedsorienteret, og bestyrelsen er da klar til både øretæver og gode input.
Tak for i år.
Mange hilsener
Hans Jørgen Lintrup, formand
20161013

Lysegult indrammet, ny byzone, udstykningsareal
Grønt indrammet, fortsat grønne arealer, gerne fortsat landzone
Lyseblåt indrammet, ny byzone, udstykningsareal
Blå oval, minigolfbane?
Gråt indrammet, ny byzone om muligt. Ligger i transportkorridoren
Lilla oval, placering af Multihus?
Rød streg er ønske om ny forbindelsesvej, et mangeårigt ønske, oprindelig kaldet "Steens Vej"
Bilag til formandens beretning, Lellinge beboerforening, oktober 2016

VI STILLER OP TIL BESTYRELSEN VED ÅRSMØDET 4.11.2016
4.11.
Caroline Bjerkan gymnasielærer, 40 år gammel, og har
h boet i Lellinge i 7 år:
”Jeg stiller op fordi, jeg brænder for at skabe det samme fællesskab,
sammenhold og aktive liv i Lellinge for de unge og børnefamilierne, som jeg
oplever seniorerne har. Jeg kan tilbyde Beboerforeningen min arbejdsiver, og
mine mange års erfaring med bestyrelsesarbejder. ”

Joan Sørensen kontorassistent, 44 år gammel, og har boet i Lellinge
Le
i 3 år:
”Jeg stiller op fordi jeg gerne vil arbejde for at styrke samarbejdet i
foreningslivet. Derudover vil jeg arbejde for flere aktiviteter til unge i Lellinge,
og for at vi sikrer fortsat udvikling i byen. ”

Henrik Hermansen IT-selvstændig og faglærer, 533 år gammel, og har boet
i Lellinge i 27 år:
”Jeg stiller op fordi jeg gerne vil støtte op omkring lokalsamfundet.
lokalsamfundet Jeg vil
gerne bidrage med at forbedre markedsføringen af beboerforeningen
beboerfor
og dens
aktiviteter, fx med trykte plakater, blade, lløbesedler
øbesedler mm., og elektroniske
medier som hjemmeside,
jemmeside, facebook, SMS, video
videosekvenser
sekvenser og lignende.”
lignende

