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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 2.3.2017 kl. 19:00 
 

Mødet blev holdt i Dagli’ Brugsens mødelokale. 

 

1. Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Ulla Nygaard, Brian Sørensen, Søren Ree og Jan Meilby. 

Ikke til stede var Henrik Hermansen, Caroline Bjerkan og Joan Sørensen. 

Ulla blev valgt til ordstyrer og Jan blev referent. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet den 2.2.2017 blev godkendt.  

 

3. Økonomi og medlemstal v/ Birthe 

Birthe oplyste, at vi har 260 medlemmer og et økonomisk indestående på bankkontoen på 

omkring 77.000,- kr.  

 

4. Emner til behandling 

”365” v/ Henrik 

Gennemgang af mulighederne i ”365”. Samt afklaring af, om hele bestyrelsen skal 

have adgang til ”365”, eller der skal tilkøbes flere brugere. 

Dette punkt blev udsat. 

 

Fundraising v/ Ulla 

Om den seneste udvikling, herunder om Idrætsforeningen vil dele udgiften til en 

professionel fundraiser. Se bilag. 

Ulla orienterede om hendes kontakt en fundraiser, som tilbyder flere måder som vi 

kan købe hjælp på. Hjælpen kan bestå i alt fra vejledningsmøder (3.000 kr. plus 

moms) til hjælp til at finde fonde, udforme ansøgninger og søge fonde (20.000 kr. 

plus moms). Hvis vi vælger vejledning og senere hjælp til ansøgning er den samlede 

pris 20.000 kr. plus moms. Ud over engangsbeløbet betales en procentdel af de 

bevillinger, som skaffes. Beløbet kan dog ikke tages fra bevillingen, og skal derfor 

tages fra vores egne kasser. 

Derfor undersøger vi, om Idrætsforeningen og Forældreforeningen vil være med til at 

dele udgiften, før vi siger ja til en professionel fundraiser. 

Brian fortalte om repræsentantskabsmødet i rishøjhallen og om Rishøj Idrætscenter, 

som har erfaring med at søge fonde til nybygninger m.v. Det lød så interessant, at 

der forsøges at få afholdt et møde mellem Rishøj Idrætscenter og os.  

Der var enighed om også at indhente andres erfaringer, f.eks. fra Rishøjhallen.  
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Der var også enighed om at: 

▪ Brian tager op i Idrætsforeningens bestyrelse, om de vil være med til at 

betale for fundraising. 

▪ Ulla kontakter Forældreforeningen 

▪ Der tales videre med fundraiseren 

▪ Vi påtænker at holde et fælles bestyrelsesmøde med Seniorklubben og 

Arkivet om status på multihal og fundraising 

▪ Ulla kontakter borgmester / planchefen  

▪ Preben kontakter skytteforeningen, for at høre hvordan de har løst 

lokaleproblemer. Evt. med opfordring til at kontakte Ulla. 

 

Kommunikation 

Arbejdsgruppen fremlægger et forslag til en strategi. Se bilag. 

Der var enighed om at følge den plan som var beskrevet i bilaget. 

 

Hvervekampagne 

Se filen ”Vær med i Lellinge Beboerforening”. 

Der var enighed om at anvende den nye folder til medlemshvervning. Vi sætter noget 

aktivt i gang når vi er længere fremme med kommunikationsplanen. 

 

Frivilligt arbejde v/Caroline 

Punktet blev udsat. Hvis punktet skal på dagsordenen på næste møde, skal der være 

en skriftlig fremstilling. 

 

Evaluering af Fastelavn 

Det var et særligt hyggelig arrangement hvor lidt over 51 betalende deltog. 41 havde 

tilmeldt sig til tiden. Der var næsten intet salg. 

Carolines datter lavede ansigtsmaling som underholdning, og der var to tønder til 

børnene, en til de voksne. 

Vi skal blive bedre til vise resultatet af vellykkede arrangementer fremover, både på 

Facebook, på vores hjemmeside og evt. i lokalpressen. 

I kirken var deres del af det fælles arrangement også meget vellykket. 

  

Forårsarrangement v/ Caroline 

Punktet blev på vores sidste møde udsat til dette bestyrelsesmøde. 

Det er aftalt med Signe Wennerberg, at hun den 25.4.2017 holder et foredrag om 

haver og fællesskaber i mindre byer. Prisen er 8.000,- kr. + moms og transport. Skal 

Stuens Havecenter deltage? 

Der var enighed om at tiden nu er forpasset til et vellykket forårsarrangement. Derfor 

dropper vi ideen med foredraget med Signe Wenneberg dette forår. Vi sendte fra 

mødet en mail til Signe Wenneberg med aflysning for en god ordens skyld. 
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Forårsbanko 

Det praktiske. 

 Arbejdsopgaverne blev fordelt. 

Mødetid for bestyrelsen blev aftalt til kl. 17:30. 

  

 Emner fra ønskelisten fra Årsmødets punkt 13 

Arbejdet med Vedtægterne 

Herunder de seneste krav, som behandles under punktet ”økonomi og 

medlemstal”. 

 Punktet blev udsat til næste møde. 

 

 Foreningernes netværk v/ Caroline 

 Der informeres om arbejdet i netværksgruppen 

 Der var ingen orientering, da Caroline ikke var til stede. 

 

5. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Intet. 

 

6. Ekstraordinære punkter til dagsordenen 

Hvis der er emner som ønskes behandlet på dette bestyrelsesmøde, men som ikke er på 

dagsordenen, så er det under dette punkt at emnet skal tilføjes dagsordenen. 

Intet til dette punkt. 

 

7. Evt. 

Intet. 

 

Bilag om kommunikationsstrategi: 

 

Medlemskommunikation i Lellinge Beboerforening 
Bilag til bestyrelsesmødet i beboerforeningen 2. marts 2017, punkt 4 – fra Ulla Nygaard 
 

Medlemskommunikationen har til formål at: 

• Informere løbende om foreningens aktiviteter og tilbud  

• Engagere medlemmerne til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud, så vi kan skabe udvikling 

og nye kulturelle og sociale fællesskaber i Lellinge 

• Orientere medlemmerne, når beboerforeningen optræder på byens og borgernes vegne i 

forhandlinger eller ved møder med kommunens politikere og embedsfolk. 

 

Kommunikationsplan for 2017: 
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Beboerforeningens hjemmeside fornyes/moderniseres så det bliver nemt og tilgængeligt at orientere sig 

om aktiviteter og tilbud. Desuden skal kontaktinfo, dagsordener, referater m.m. fortsat være tilgængeligt. 

Beboerforeningen udsender et online nyhedsbrev, så medlemmerne får ny information om arrangementer, 

kontingentfornyelse, processen om Multihallen og andre emner med relevans for medlemmerne.   

Indholdet i online nyhedsbrevet slås op som ”vægavis” på vores standere og udgives som printet A4 

løbeseddel, som lægges i brugsen og kan hentes der. 

Seneste ”vægavis”/A4 udgave af nyhedsbrevet deles ud ved foreningens arrangementer sammen med en 

optagelsesblanket. (Se vedhæftede, som har debut til Fastelavn) 

Facebooksiden ”dit Lellinge” får et aktivt pift, når bestyrelsesmedlemmerne slår op og deltager i debatterne 

Vores Logo vil altid være fremherskende i vores udsendelser og designlinje, som udvikles gennem praksis. 

Sammen med logo fremgår vores slogan: Vi styrker fællesskabet  

 

Arbejdsopgaverne i kommunikationsplanen 2017: 

En ny WordPress løsning eller en revision af den nuværende (nyt tema) undersøges med henblik på pris og 

tidsperspektiv. (Ansvarlig: Ulla og Brian) 

Online nyhedsbrev via ”Ubivox” eller ”Mail Chimp”. (Ansvarlig: Ulla og Birthe, hvor Birthe leverer aktuelle 

medlemsmails og Ulla sætter op og sender ud) Udsendes efter behov 4-6 gange årligt, fx ved hvert nyt 

arrangement, kontingentfornyelse, indkaldelser og ved væsentligt nyt om Multihallen. 

Hvert online nyhedsbrev omsættes til ”vægavis” og et A4 printet nyhedsbrev. (Ansvarlig: Henrik) Kan – hvis 

muligt – suppleres med TV-tekst på brugsen skærm. (Henrik taler med Rene.) 

 


