Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 1. juni 2017 kl. 18:30
Vi starter med smørrebrød.
Mødet holdes i Brugsens mødelokale. Først ankomne henter nøgle i Brugsen.
Bemærk tidspunktet. Vi starter kl. 18:30, hvor arbejdsgruppen kommer sultne fra et møde med
Kultur- og Idræt. Derfor starter vi med spisning, og vi inviterer Peter Friis fra arbejdsgruppen med
til spisning. Birthe står for at bestille og hente smørrebrød.
1. Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent
Til stede var Ulla Nygaard, Søren Ree Andersen, Preben Larsen, Birthe Hansen, Brian Sørensen og
Jan Meilby.
Ingen var fraværende.
Ulla blev valgt til ordstyrer og Jan blev referent.
2. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde skal gennemgås og godkendes. Referatet er udsendt.
Referatet blev godkendt med følgende bemærkning:
Brian var ikke ”tilfreds med at midlerne var tilstrækkelige”, som nævnt i referatet. Han var derimod
”positiv over at midlerne var tilstrækkelige”.
3. Økonomi og medlemstal v/ Birthe
Herunder opgaven med henvendelserne til dem der endnu ikke har betalt kontingent.
Der var enighed om at Preben modtager kørepenge for turen til Odsherred for at se på
idrætshaller.
Birthe oplyste, at der nu er betalt kontingent fra 13 ud af de 52 som var i restance. Men ikke alle i
restance var blevet rykket, så det må forventes, at der fortsat kommer indbetalinger af kontingent i
en periode endnu.
Om Mobil Pay oplyste Brian, at der vil gå yderligere en periode før vi bliver i stand til at modtage
betalinger med Mobil Pay.
Birthe oplyste også, at beboerforeningens indestående i banken var på omkring 75.780,-kr.; og at
værdien af obligationerne var omkring 95.000,-kr. værd.
4. Emner til behandling
Multihuset. Ulla og Preben fortæller om besøget i hallerne, Ulla og Jan fortæller om
mødet med SF og Brian og Ulla om mødet med Enhedslisten.
Ulla, Brian og Jan oplyser om den nuværende situation og fremlægger strategien for
det næste, eller de næste, møder med politikerne i Byrådet.
Referat fra mødet med Kultur- og Idræt samme aften.
Ulla og Preben fortalte om besøgene i de to haller i Odsherred. De så at de to haller
var omtrent lige store, hvor den ”billige” var ”skrabet” i indretningen og bygnings
1

konstruktionen havde tydelige ståldele, med en pris på lidt over 5 mio. kr. i 2009. Den
dyre hal havde trækonstruktioner og indrettet med springgrav og teaterscene, så den
kan anvendes til flere forskellige aktiviteter.
Det var gode besøg som gav et godt indblik i hvad vi vil kunne forvente af et Multihus
i Lellinge.
SF var positive og vil godt støtte, at der tilføres ekstra økonomiske midler, så vores
Multihus får en moderne og tilstrækkelig indretning med det samme, uden brug af
den nuværende klubbygning. Det var særligt interessant, at de selv oplyste, at SF og
Venstre sammen havde tilstrækkeligt med stemmer i Kultur- og Idrætsudvalget, som
kan beslutte at tilføre de ekstra midler til vores Multihus.
I øvrigt så vi under fremvisningen for SF, at der boede polske håndværkere i den
tidligere SFO bygning. SF har siden kontaktet Dagbladet, som har skrevet en stor
artikel om forholdene.
Enhedslisten har den holdning, at salg af byggegrunde i Lellinge ville kunne tilføre
yderligere midler til Multihuset. Men de vil godt støtte vores ønske om at få tilført
flere økonomiske midler til Multihuset ud over de 6 mio. kroner fra salget af skolen,
så vi med det samme kunne få et fuldt udbygget Multihus uden brug af klubhuset. De
opfordrede os til ikke at have fokus på hvad det kostede, men derimod have fokus på
hvad vi havde brug for; hvad vi ønskede.
Fra mødet med Kultur- og Idræt i dag oplyste arbejdsgruppen, at vi ikke ”klappede i
hænderne” over at Køge Kommune fastholdt, at den økonomiske ramme skulle
holdes. Vi støttede det bedste fra to forslag fra arkitekten, som vi gav betegnelsen
”forslag C+”. Det har fire omklædningsrum og dommeromklædning, som kræves i dag
af tidssvarende omklædningsfaciliteter, samt en god stor hal og god indretning og
funktionalitet til kulturlivet i Lellinge.
Der var en uenighed mellem Køge Kommune og os om forståelsen af begrebet dialog,
hvor Køge Kommune var af den opfattelse, at blot det vi var inviteret til møde var der
en dialog. Vi mener, at dialog handler om at være med i selve processen frem mod
udformningen af Multihuset.
Der var enighed i bestyrelsen om, at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med at få
tilført flere økonomiske midler, så vores ønske om ”forslag C+” eller tilsvarende bliver
indfriet. Arbejdsgruppen er også selv i gang med tegninger.
Situationen er den, at politikerne holder ferie i juli måned, og selve processen frem
mod Køge Kommunes budget for 2018 startes i august måned 2017 med et
budgetseminar. Det vil blive i tidsrummet fra nu og frem til juli, vi skal kontakte
politikerne, for at få dem ud af busken i forhold til, om de vil støtte den fulde løsning
for Lellinge. Budgettet for 2018 skal være på plads inden oktober.
Brugsinitiativet. Hvordan er situationen nu?
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Brugsen har nu holdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og har
herefter skrevet ud til hele netværket i Brugsinitiativet, at de anerkender, at vi ser
problemer med navnet, samt, at det også fremover skal være den enkelte forening
der selv deres opgaver. Men vi ved endnu ikke om de to tovholdere i Brugsinitiativet
Joan Sørensen og Caroline Bjerkan vil tage konsekvensen og stoppe invitationen af
Marie Stærke til et netværksmøde. Vi har nemlig endnu ikke er modtaget en
invitation og dagsorden til næste møde i Brugsinitiativet.
Det blev besluttet at Ulla skriver til Louise - Brugsinitiativet - og siger tak for mailen
om navneforvirringen og indblandingen i den enkelte forenings arbejdsområder.
”365” v/ Jan. Samt opfølgning om afvikling med Henrik Hermansen.
Jan oplyste, at der er aftalt en dato hvor han får overdraget beboerforeningens
”365”.
Sankt Hans. Praktisk planlægning. Mette Jorsø har sagt ja til at holde båltalen.
Mette Jorsø kommer og taler til vores Skt. Hans bål kl. 20:30, og vil måske også gerne
deltage i spisningen.
Der var enighed om at Grillen skal være klar til kl. 18:00, og at mødetiden skal være
kl. 17:00 for os.
Brian er tovholder på det praktisk til Skt. Hans.
Vælgermøde i uge 43. Fastsættelse af en dato for vælgermødet og mere praktisk
planlægning.
Der var enighed om at få fat på trøjer med vores logo på, så vi bliver mere synlige til
vores arrangementer, eller når vi repræsentere beboerforeningen i andre
sammenhænge. Ulla undersøger en mulighed.
Den 26.10.2017 holdes valgmøde. Politikerne inviteres og udgangspunktet og
rammen for mødet skal være: ”Samarbejdet mellem politikerne og lokalbefolkningen
om udviklingen af Køge Kommunes fem små bysamfund, herunder Lellinge”.
Der blev talt om forskellige tiltag til at fremme en god stemning under afviklingen af
valgmødet.
Valgmødet afholdes tidsrummet mellem kl. 19:00 og 21:00. Ulla inviterer politikerne.
Lellingedagene. Ulla foreslår til beslutning: Vi deltager med telt/bod, og bruger
dagene primært til markedsføring og medlemshvervning. Pølser fra grill’en.
Forældreforeningen har oplyst, at ”Lellinge Dagene” hos dem har søgt om støtte på
omkring 13.000,-kr. til gennemførelsen af Lellingedagene 2017. Forældreforeningen
har dog ikke mulighed for at støtte med beløb, der er større end 3.000 kr., har vi fået
oplyst. Vi er blevet spurgt af Forældreforeningen, om det kan tænkes, at vi vil støtte
med et lignende beløb. Det kan godt tænkes.
Beboerforeningen har dog endnu ikke modtaget en ansøgning.
Birthe fik til opgave at undersøge hvad, og med hvor meget, beboerforeningen har
støttet Lellingedagene med sidste år.
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Der var enighed om, at vores indsats på Lellingedagene skal være medlemshvervning
til Lellinge Beboerforening.
Hvis der kommer en ansøgning fra Lellingedagene, så rundsendes ansøgningen til
alle. Der var ikke stemning for at støtte med et større beløb end 3.500,-kr. efter
konkret ansøgning.
Ulla og Birthe er tovholdere på den proces.
5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
Hvis der er emner som ønskes behandlet på dette bestyrelsesmøde, men som ikke er på
dagsordenen, er det under dette punkt, emnet skal tilføjes dagsordenen.
Intet.
6. Evt.
På næste møde tages emnet ”hastigheden på Baneledet og andre steder i Lellinge” op.
Det næste møde afholdes 7.9.2017 kl. 19:00. Jan giver Brugsen besked om ønsket.
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