Referat fra Lellinge Beboerforenings årsmøde 2017
Afholdt fredag den 17. november 2017 i gymnastiksalen på Lellinge Skole
Årsmødet startede kl. 19,30. Det havde deltagelse af 52 personer.
Formand Ulla Nygaard bød velkommen og pegede på Bjarne Pedersen som dirigent.
Valg af dirigent, valg af referent og valg af to stemmetællere
(Punkt 1 på dagsordenen)
Bjarne Pedersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at årsmødet var lovligt indkaldt. Jan
Meilby blev valgt som referent, mens Hans Jørgen Lintrup og Jan Poulsen blev valgt som
stemmetællere.
Formandens beretning
(Punkt 2 på dagsordenen)
Ulla fremlagde beretningen, som havde følgende hovedpunkter:
- Den nye bestyrelse i 2016 valgte at prioritere i opgaverne, og tillagde arbejdet med at få
Multihuset bygget i Lellinge den størst mulige opmærksomhed. Omfanget af opgaven har
været meget stor, langt større end forventet.
- Der har været holdt møder med både borgmesteren og toneangivne politikere fra Venstre,
Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i forsøg på at fastholde Multihuset på den politiske
dagsorden i Byrådet. Samt for at få flere penge til et moderne og fremtidssikret kultur- og
idrætshus.
- Brugsens initiativ til at etablere et netværk for foreninger og erhvervsdrivende i Lellinge
har også fyldt i beboerforeningens bestyrelse. Ikke mindst da navnet ”Vores Lellinge” blev
lanceret uden vores vidende og accept. Beboerforeningen har siden lanceringen bedt om
at få det ændret, for at undgå navneforvirring med vores eget ”Dit Lellinge”, som er navnet
på beboerforeningens hjemmeside og Facebook-side.
- Navne-diskussionen om netværket og debatten om, hvordan man repræsenterer sin
forening førte til, at to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant forlod bestyrelsen allerede
i februar 2016. Henrik Hermansen og Caroline Bjerkan, samt Joan Sørensen, ønskede ikke
at fortsætte arbejdet i Lellinge Beboerforening. Det har givet ekstra arbejdspres på den
resterende del af bestyrelsen.
- Bestyrelsen har siden udformet og arbejdet efter en forretningsorden, som fremlægges på
dette årsmøde til vedtagelse.
- Ud over arbejdet med Multihuset, har beboerforeningen gennemført Fastelavn i
samarbejde med kirken, forårsbanko og efterårsbanko samt fællesspisning før det
traditionelle Sankt Hans bål. Beboerforeningen var synlig på Lellinge Dagene, hvor vi fik 12
nye medlemmer, og vi har senere hvervet nye medlemmer en lørdag formiddag ved
Brugsen. Desuden har beboerforeningen holdt borgermøde 9. oktober i forbindelse med
forslag til lokalplan for stadion og Multihuset.
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Beboerforeningen har i 2016 lanceret et nyhedsbrev, som sendes ud til medlemmerne
efter behov.
Om fremtiden sagde formanden, at bestyrelsen ønsker at deltage i og udvikle
foreningsnetværket sammen med Brugsen.
Desuden vil bestyrelsen arbejde efter en aktivitetsplan, som lægges frem på årsmødet,
hvor den drøftes og besluttes.

Under debatten blev der stillet spørgsmål til især placeringen af Multihuset på stadion og det
igangværende lokalplanarbejde. Bestyrelsen har haft kommentarer og ændringsforslag til
lokalplanen, og har lagt sin indstilling på Facebook og på ditlellinge.dk
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for eventuelle
udvalg under beboerforeningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt / forretningsorden.
(Punkt 3 på dagsordenen)
Henning Mathiesen fremlagde beretning for Lokalarkivet, som havde følgende hovedpunkter:
- Det har været en travl periode for arkivet.
- Udfordringer med at gemme digitalt materiale i et format som kan anvendes i fremtiden.
- Der har været afholdt flere byvandringer.
- Arkivet har været vært ved generalforsamlingen for arkivforeningen.
- Bodil Johansen er stoppet som aktiv i arkivet.
- Henning opfordrede til at der blev tænkt på arkivet når der rydes op i ejendommen, fx i
forbindelse med flytninger og dødsfald.
Finn Hoffmann fortalte om de mange aktiviteter som har været afholdt i Seniorklubben. Der har
været afholdt 25 arrangementer hen over året med et stort fremmøde af Seniorklubbens
medlemmer.
Finn udtrykte bekymring for muligheden for i fremtiden at kunne låne lokaler i Multihuset.
Fremlæggelse af revideret regnskab
(Punkt 4 på dagsordenen)
Kasserer Birthe Hansen gennemgik det fremlagte regnskab.
Der blev stillet spørgsmål til beboerforeningens formue, og hertil sagde formanden, at vi må se
frem til store udgifter i forbindelse med Multihusets indretning. Herefter blev regnskabet
godkendt.
Indkomne forslag
(Punkt 5 på dagsordenen)
Der var indkommet fire forslag, forslagene A, B, C og D.
A. Ulla fremlagde en aktivitetsplan for beboerforeningen for det kommende år. Planen blev
godkendt.
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B. Ulla fremlagde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen blev
godkendt.
C. Ulla fremlagde forslag til vedtægtsændringer, som især var af redaktionel karakter, men
samtidig en præcisering af beboerforeningens formål. Ændringsforslagene blev godkendt.
D. Et forslag fra Claus Funder om økonomisk kompensation til nærmeste nabo til det
kommende multihus blev drøftet. Claus ønskede ikke selv at begrunde sit forslag, som blev
forkastet.
Kontingent
(Punkt 6 på dagsordenen)
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet med 25,- kr. om året for alle.
Årsmødet besluttede at følge forslaget om kontingentforhøjelse. Fremover bliver det personlige,
årlige kontingent på 75,- kr. pr. medlem, dog kun 50,- kr. for pensionister.
Budget for næste år
(Punkt 7 på dagsordenen)
Birthe fremlagde bestyrelsen forslag til budget for næste år.
Budgettet blev vedtaget, dog med den ændring, som det forhøjede kontingent medfører. Desuden
tog årsmødet Ullas bemærkning til efterretning om, at Henning Mathiesen må få dækket arkivets
ekstraordinære udgifter og rejseudgifter ved konkret henvendelse til bestyrelsen.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
(Punkt 8 på dagsordenen)
Fire medlemmer var IKKE på valg: Birthe Hansen, Jan Meilby, Preben Larsen og Ulla Nygaard.
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Brian Sørensen og Søren Ree-Andersen. Søren blev valgt
som suppleant i 2016. Dertil foreslog bestyrelsen valg af Peter Friis, som også er med i
arbejdsgruppen om Multihuset for Lellinge IF.
Randi Lintrup ønskede også valg til bestyrelsen.
Det blev aftalt på forslag fra dirigent og formand, at valghandlingen gennemførtes så den af de fire
kandidater, der opnåede færrest stemmer, blev 1. suppleant til bestyrelsen.
Valget viste følgende resultat:
- Brian fik 49 stemmer og blev valgt til bestyrelsen
- Peter fik 18 stemmer og blev valgt til bestyrelsen
- Søren fik 17 stemmer og blev valgt til bestyrelsen
- Randi fik 15 stemmer og blev 1. suppleant
Valg af suppleanter
(Punkt 9 på dagsordenen)

3

Ud over Randi Lintrup, der blev 1. suppleant, valgtes også Jan Poulsen som 2. suppleant og Bjarne
Pedersen som 3. suppleant.
Valg af revisorer
(Punkt 10 på dagsordenen)
Torben Ellegaard og Gitte Ellegaard blev genvalgt som revisorer.
Valg af revisorsuppleant
(Punkt 11 på dagsordenen)
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
Evt.
Her fremførte Claus Funder et underholdende show og lagde med det op til en fællessang.
Stig Jensen udtrykte ærgrelse over, hvad han betegnede som manglende støtte i forhold til
placeringen af Multihuset. Han mener, at der kan findes en anden placering på stadion væk fra
hans ejendom, og gav udtryk for, at han overvejer sit medlemskab af beboerforeningen.
-Mødet sluttede kl. 21:00, og herefter blev der traditionen tro serveret smørrebrød.
Bestyrelsens medlemmer og dirigenten godkender med deres underskrifter rigtigheden af dette
referat af årsmødet 2017:

Birthe Hansen

Brian Sørensen

Jan Meilby

Peter Friis

Preben Larsen

Søren Ree Andersen

Ulla Nygaard

Bjarne Pedersen, dirigent
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