Referat fra bestyrelsesmøde i Lellinge Beboerforening
den 5. januar 2017 kl. 19:00
1.

Hvem var til stede, afbud, valg af referent og valg af ordstyrer

Til stede var Ulla Nygaard, Brian Sørensen, Birthe Hansen, Joan Sørensen, Henrik Hermansen,
Caroline Bjerkan, Preben Larsen og Jan Meilby.
Afbud fra Søren Ree Andersen.
Jan blev referent og Ulla blev ordstyrer.
2.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra Årsmødet blev godkendt. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde, fra den 1.12.2016,
blev også godkendt.
3.

Status på Multihuset v. Ulla, herunder orientering til byen

Ulla oplyste, at hun har været i kontakt med Vestergaard Nielsen, som er det firma, der har købt
og skal bygge på skole- og SFO-grundene.
Ulla havde udarbejdet et forslag til en information til Facebook og hjemmeside. Den blev
godkendt.
4.

Invitation til møde med Økonomiudvalget den 31. januar kl. 14:45-16:15 om revision af Kommuneplanen
2017-2029. Ulla orienterer om kommunens udkast, som er blottet for yderligere bosætning og boligbyggeri i
Lellinge. Jan samler op på historik.

Der var enighed om ikke at sammenblande emnerne Multihuset og en udbygning af Lellinge.
Politikerne ser ikke en sammenhæng, så det vil blot forvirre at vedblive med at sammenkæde de
to emner. Hvis der var et politisk ønskes om en øget kommunal indkomst fra Lellinge, ville en
udbygning af Lellinge være et emne, der kunne kædes sammen med Multihuset. Men det ser ikke
ud til at være tilfældet. Der var enighed om at tage følgende emner op med Økonomiudvalget:
- Multihuset
- Skolevejen mellem Vemmedrup Skole og Lellinge
- Mængden af trafik gennem Lellinge
- Parkeringsforholdene omkring Vikingeborgen
- Lys i helleanlæggene på Ringstedvejen gennem Lellinge
- Vedligeholdelse og vejføringen af Ringstedvejen gennem Lellinge
- Vejforbindelse mellem Grønnevej og Redningsstationen. Steensvej
- Samt beboerforeningens holdninger til tidligere debatter om eksempelvis
Køge Å-stien.
5.

Økonomi og medlemstal Herunder status på Mobil Pay løsning og på tilpasning af medlemslisten til
personligt medlemskab. Underskrifter på diverse dokumenter og dokumentation om formand og
næstformand til banken

Birthe oplyste, at der ikke er noget nyt om økonomien. Der var en debat om, hvordan
opkrævningen skal foregå fremover.
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Der var enighed om, at alle får nyt medlemsnummer, således at modtagelse af kontingentindbetalinger fremover let kan administreres gennem Mobil Pay.
Henrik oplyst, hvordan en Mobil Pay ordning kan skrues sammen.
Der var enighed om at oprette et abonnement til en mobil telefon, så Mobil Pay betalingen kan
afvikles effektivt.
På et kommende bestyrelsesmøde fremlægger formand, næstformand og kasserer, som har
kontakten til banken, hvilken muligheder der er for placering af vores formue.
6.

Status på Fastelavn og genoptagelse af samarbejdet med kirken. v/Caroline

Caroline oplyste, at kirken meget gerne vil genoptage samarbejdet om Fastelavn; og også
samarbejde om andre arrangementer, hvor det giver mening for kirken at deltage.
Det er vigtigt, at kirken får en naturlig tilknytning til Fastelavns arrangementet, så deres del også
blive besøgt.
Pause til fotografering af bestyrelsesmedlemmer samt afgørelse af konkurrencen om logo
Der var enighed om at Janne Zakis første forslag med et enkelt hus var vinder er logo
konkurrencen. Joan tager sig af at få overrakt en check på 1000 kr. til dagli’ Brugsen
7.

Andre punkter til dagsordenen

Der var ikke andre emner til dagsordenen.
8.

Onlineløsning ”365” til vores dokumenter. v/Henrik

Henrik fortalte om en løsning, hvor det bliver muligt at gennem dokumenter og kommunikere
bestyrelsesmedlemmerne imellem og med omgivelserne, og en række andre mulige funktioner.
Årlige pris var 3.400,00 kr. Forslaget blev vedtaget.
9.

Samarbejdsinitiativet i Lellinge – Hvad er vores hovedintention? v/Caroline

Caroline fremlagde sine synspunkter om værdien i fællesskaber, og fik opbakning til holdningen
om, at netværket skal bruges til gensidig orientering og til at sikre, at foreningerne ikke træder
hinanden over tæerne.
10. Kommunikation Ulla foreslår, at Henrik, Brian og Ulla udarbejder et forslag til en kommunikationsindsats. Til
enten mødet i februar eller i marts

Ullas forslag blev godkendt. Arbejdsgruppen kommer med et forslag til bestyrelsen til mødet i
marts måned 2017.
11. Brev til Mette Jorsø om sikker skolevej i Vemmedrup – pengene er bevilget, men arbejdet ikke udført. Udkast
til brev fra Ulla vil ligge på mødet.

Ulla oplyste at hun havde sendt et brev om skolevejen, med det mål at få afsluttet arbejdet med at
få en sikker skolevej. Der var enighed om at denne opgave skal afsluttes nu.
Jan tager kontakt til skolebestyrelsen om et samarbejde omkring en sikker skolevej.
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12. Evt.

På næste bestyrelsesmøde skal punkterne ”Godkendelse af fondsansøgning” og ”Hvervearrangement” sættes på dagsordenen.
Jan kontakter Rene om lån af mødelokalet i Brugsen til bestyrelsesmøder fremover.
Udskudte punkter til senere:
• Forretningsorden for bestyrelsen – forslag sendes ud med referatet og behandles i februar.
• Emnerne på ønskelisten fra årsmødets punkt 13.
• Arbejdet med vedtægterne
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