Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 2.2.2017

Mødet blev afholdt i Brugsens mødelokale.

1. Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent
Til stede var Preben Larsen, Henrik Hermansen, Birthe Hansen, Ulla Nygaard, Brian
Sørensen og Jan Meilby.
Afbud fra Joan Sørensen og Caroline Bjerkan. Søren Ree Andersen var ikke mødt.
Ulla blev ordstyrer og Jan referent.
2. Godkendelse af referat
Beslutninger fra sidste møde, den 5.1.2017, blev gennemgået. Referatet blev godkendt.
3. Dagsorden
Hvis der er et emne som ønskes behandlet på dette bestyrelsesmøde, men som ikke er på
den udsendte dagsorden, så er det under dette punkt at emnet skal tilføjes dagsordenen.
Ulla fik emnet ”Fundraising” på dagsordenen, placeret efter punkt 5, kaldet 5a, i
forlængelse af mødet med politikerne den 31. januar 2017.
4. Forslag til forretningsorden for bestyrelsen
Det udsendte forslag fra Ulla blev godkendt med få redaktionelle ændringer.
Forretningsordenen erstatter tidligere retningslinjer for disponering af økonomiske midler
mellem to bestyrelsesmøder.

5. Tilbagemelding fra mødet med Økonomiudvalget den 31. januar 2017
Herunder sidste nyt om Multihallen v/ Ulla, Brian og Jan.
Før mødet med Økonomiudvalget blev beboerforeningen kontaktet af Lasse Grøn, ejer af
Disvrågård, som ønskede at udstykke dele af sin grund. Han var blevet henvist til os af
Mette Jorsø (V).
Der er blevet holdt et møde mellem Jan fra bestyrelsen og Lasse Grøn, hvor Lasse Grøn
fik beskrevet det forslag til en udbygning, som Årsmødet 2016 fik fremlagt, ligesom han fik
oplyst, at der var en massiv modstand mod den foreslåede udbygning.
Beboerforeningen har ikke kendskab til hvilke byggeønsker som Lasse Grøn har.
Ulla, Brian og Jan refererede fra mødet. Hovedpunkterne var:
På mødet var embedsværket repræsenteret med fire medarbejdere, heraf to
chefer. Politikerne var repræsenteret med repræsentanter fra alle politiske
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partier, hvor Borgmester Flemming Christensen sikrede en fin afvikling af
mødet.
Forvaltningen startede med at fortælle om de overordnede rammer for
planlægning i hovedstadsområdet, Fingerplanen, som dele af Køge Kommune
er en del af. Den beskriver hvor i Køge der må udbygges. Uden for
Fingerplansområdet i Køge Kommune er der begrænsninger på omfanget af
udbygninger, så der ikke opstår utilsigtet byudvikling, uden den nødvendige
infrastruktur og uden sammenhæng med det øvrige hovedstadsområde. Det
betyder for Lellinge, at udbygning ved ”huludfyldning”, samt ”afrunding” af
boligområder, er mulighederne.
Beboerforeningen havde en bestemt tone på under mødet, fordi vi ikke kan
være tilfredse med tidsforløbet og sagshåndtering af Multihus og skolevej. Vi
ønsker, at politikerne tager ansvar for deres egen beslutning om at lukke
skolen, og følger op som de har lovet. Derfor kom der ekstra meget fokus på
netop de to emner.
Økonomiudvalget spurgte ind til en udbygning af Lellinge, som
beboerforeningen tidligere har foreslået. Vi tilkendegav, at den kommende
udbygning på skole- og SFO-grundene vil blive en meget stor udbygning af
Lellinge, ligesom Grønnevejs-udbygningen i sin tid blev. Vi tilkendegav også,
at den afgående bestyrelses forslag til en udbygning fik en meget hård
medfart på Årsmødet. Derfor har vi ikke noget ønske om på nuværende
tidspunkt at arbejde med udbygningsplaner. Vi har blikket stift rettet mod at få
opført vores multihus.
På et kort fik beboerforeningen både vist det særlige ved Lellinge med den
korte afstand for alle til natur, desuden hvor beboerforeningen tidligere havde
foreslået udbygning, samt hvor Lasse Grøns ejendom er placeret.
Politikerne oplyste, at der skulle træffes beslutning om trafiksikkerheden i
Vemmedrup på mødet i miljø- og teknikudvalget 2. februar 2017. Flere
politikere, bl.a. borgmesteren og Marie Stærke, gav udtryk for muligheden for
at rykke lokalplanarbejdet frem for Multihuset, så der kan træffes beslutning
om økonomi m.m. før valget. Det var vores klare ønske.
På bestyrelsesmødet var der enighed om, at valgkampen starter nu. Vi reagerer med en
pressemeddelelse til lokale medier, når vi ved, om politikerne fremskynder
lokalplanarbejdet i Lellinge eller ej. Beslutningen herom var på den lukkede dagsorden i
miljø- og teknikudvalget 2. februar 2017.
Der var også enighed om at Ulla og Jan følger op på skolevejssituationen.
5a. Fundraising
Der er stor forskel på OPP-projekter og tilskud fra fonde. Det blev vi belært om af
politikerne, som opfordrede os til i forbindelse med Multihuset, at søge midler hos fonde.
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Der er enighed om i bestyrelsen, at Ulla går videre med opgaven og taler med en
professionel fundraiser om vores muligheder. Vi vil spørge idrætsforeningen om de vil dele
udgiften hertil.
6. Økonomi og medlemstal
Herunder status på kontingentopkrævning. Skal vi tage et initiativ til at hverve
medlemmer?
Der er lige nu 252 medlemmer, hvor omkring 30 medlemmer allerede nu har betalt.
Saldoen er lige nu omkring 72.000,-kr. på vores konto, oplyste Birthe.
Der er store problemer med at få en erhverves Mobil Pay ordning, da firmaet Mobil Pay
stiller uventede krav. Det bliver forsøgt at få en anden tilknytning, eller løst udfordringen
med Mobil Pay, inden udsendelsen af kontingentopkrævningen til medlemmerne.
Der var enighed om at udsende kontingentopkrævningen senest ved udgangen af uge 6.
Emnet ”Hvervekampagne” blev udsat til næste møde.
7. Fastelavn
Det praktiske. Oplæg fra Caroline:
Fastelavn den 26.2.2017 kl. 13:00 i Kirken og 14:00 i Gymnastiksalen
Bestyrelsen møder kl. 12:00 så alt er klart til tiden
A-standerne tager Jan sig af
Dertil:
Henrik sørger for en plakat
Birthe kontakter Kim, om han som aftalt underholder
Preben køber ris, kroner, slik, mv.
Slikposer købes i WIKA af Brian
Fastelavnsboller sørger Brian og Søren for
Brian tager Idrætsforeningens kaffemaskine med
Øl, vand juice, engangsservice, duge, mv., sørger Søren for
Birthe sørger for billetter
Tilmelding til Birthe via mail eller telefon/SMS senest den 22.2.2017
Jan sender den gamle plakat til Henrik
Brian spørger Helge om han vil hjælpe til
Henrik tager billeder under arrangementet
8. Forårsarrangement
Status fra Caroline. Mulighed for at søge kommunal støtte / underskudsdækning.
Ulla undersøger.
Punktet blev udsat til næste møde.
9. Forårsbanko
Det praktiske.
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
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10. Evt.
Kommunalvalg afholdes den 21.11.2017. Vi forsøger at afholde vælgermøde i uge 43. Der
arbejdes videre med emnet, således at beboerforeningen får et tidsmæssigt centralt
placeret vælgermøde, for alle politiske partier i Køge Byråd.
Information fra Preben om toiletterne ved Syd Motorvejen og om reetableringen af
vandhullet ved Føllehave Gården.
Idrætsforeningen har besluttet at arbejde videre med etableringen af en minigolf bane,
oplyste Henrik.
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