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Referat fra bestyrelsesmødet den 21.9.2016 
 

Info vedr. mulige events. 

Joan Sørensen var stand in for Caroline Bjerkan, der var sygemeldt.  

Der er ved at blive forberedt et nyt arrangement, som agtes gennemført 

lørdag den 5. november 2016.  

Ideen er nu, at arrangementet starter i Kirken, f.eks. med et oplæg om hvad 

Alle Helgens Aften er, efterfølgende med en let anretning udenfor Kirken 

Derefter tænkes arrangementet at fortsætte hos ”Stuens Havecenter”, hvor 

der evt. kunne være mulighed for at lave et eller andet produkt; og afsluttende 

med aftensmad. 

Gruppen vender tilbage med et endeligt program. 

 

En enig bestyrelse var positiv overfor forslaget; og også for evt. at bidrage 

med økonomi.  

Bestyrelsen foreslog endvidere, at der blev indtænkt mulighed for transport 

på et eller andet sæt. 

 

Hvordan kommer vi videre i forhold til Brugsmødet den 19. sept. 

Der var enighed om, at tage imod Finn Hoffmanns tilbud om at koordinere det 

efterfølgende forløb, hvorfor Hans Jørgen blev opfordret til at starte det op, 

således at en koordinationsgruppe bestående af Finn som koordinator og 

Hans Jørgen kunne varetage emnet. Således kan der forhåbentlig sættes 

gang i en udvikling af sammenholdet i Lellinge, nu hvor der er memento for 

ny aktivitet. 

 

Forberedelse af efterårs Banko, den 6. oktober 2016 

Banko blev planlagt og opgaverne delt ud. Brian oplyste, at han af egne 

gemmer havde fremtryllet en brugbar højtaler, og at han gerne som sidst ville 

påtage sig opgaven som opråber. 

Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 17:30. 

 

Forberedelse af Årsmøde, den 4. november 2016 

Der var enighed om, at der sammen med indkaldelsen til Årsmødet, også 

udsendes formandens beretning, regnskabet, præsentation af de tre nye 

kandidater til bestyrelsen, samt forslaget til nye vedtægter, med begrundelse 

for den nye vedtægtsændring. 
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Der blev især talt om overgangen til et personligt medlemskab; og om 

kontingentstørrelsen. Der blev enighed om, at kontingentet til beboer-

foreningen skal være 50,- kr. for hver person. 

Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 18:30; og starten på Årsmødet blev 

kl. 19:30. 

 

Opdatering af hjemmesiden, "Dit Lellinge" 

Hans Jørgen gjorde opmærksom på, at hjemmesiden på flere punkter ikke 

var opdateret. Brian ville sørge for at opdatere siden, ligesom at sætte gang i 

punktet fra sidste møde. 

 

Status over antal medlemmer og økonomi. 

Birthe oplyste om antallet af medlemmer, og om foreningens økonomi. 

 

Jorddepotet 

For at få mest mulig lys og luft på baneterrænet og for bedre mulighed for 

ryddelighed (ukrudtsbekæmpelse) og større parkeringsareal har bestyrelsen 

valgt at takke ja til Kommunens tilbud om nu at få jorddepotet fjernet. Alt 

andet lige må flest få daglig glæde af at få det fjernet. Imidlertid har 

Kommunen efterfølgende opdaget, at depotet indeholder jord udover fra 

ældreboligerne og petanquebanen. Der skal derfor tages miljø prøver inden 

bunken kan fjernes, og det vil desværre forsinke sagen. 

 

Evt. nyt vedr. udbygning af Lellinge, det kommende Multihus, og planer 

om minigolfbane. 

Der er blevet afholdt møde mellem beboerforeningen, og Multihusets øvrige 

interessenter, herunder beboerforeningens udbygningsgruppe. Der afventes 

nu et udspil fra Nick Kalmar, førend næste møde iværksættes. 

 

Det blev besluttet, at Joan arrangerer et møde med repræsentanten for 

minigolfforeningen, idrætsforeningen og beboerforeningen, idet flere punkter 

måtte yderligere belyses. 

 

Mosaik, sidste nyt. 

Der blev spurgt til næste nummer, Peer taler med Henning. 

 

Referat af sidste bestyrelsesmøde  

Med bemærkning om opdateringer blev referatet godkendt og underskrevet. 
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Eventuelt 

Hans Jørgen sender et link om landsbyklynger, som blev offentliggjort i dag. 

Peer oplyste, at hans plads i ”Tryghed i Køge” vil blive ledig i forbindelse med 

hans ønske om at fraflytte Lellinge. 

 

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 

Datoen fastsættes på årsmødet, når den ny bestyrelse er sammensat. 

 

 

 


