Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 4. maj 2017 kl. 19:00

Mødet blev afholdt i Brugsens mødelokale.

1. Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent
Til stede var Ulla Nygaard, Preben Larsen, Birthe Hansen, Brian Sørensen og Jan Meilby.
Søren Ree Andersen var fraværende.
Ulla blev valgt til ordstyrer og Jan blev referent.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt, men det ønskes, at det bliver mere tydeligt hvilken dele af teksten der er
fra den udsendte dagsorden, og hvilken der er selve referatet.
Der blev fulgt op på beslutningerne fra sidste møde. Jan mangler at kontakte Henrik Hermansen.
Ulla tager fat på Janne Zakis omkring ”header”. Birthe undersøger i banken. Brian deler
rykkeropgaver ud til hver af os i bestyrelsen.
3. Økonomi og medlemstal v/ Birthe og Brian, herunder rykkere for manglende
kontingentindbetaling.
Brian fik opgaven med hurtigst muligt at få beboerforeningens SIM-kort, således at betalingen med
MobilePay kan komme i gang.
Birthe oplyste at der står 76.900,00 på kontoen, samt at der er omkring 94.950,00 i obligationer.
Birthe får overført midler fra betalinger med MobilePay fra Henrik Hermansen.
4. Emner til behandling
Multihuset. Hvor står vi efter mødet med Kultur- og Idrætsudvalget? Referat fra Jan,
Brian og Ulla.
Forvaltningen præsenterede os for to hovedforslag. Det ene med to omklædningsrum
og en forudsætning om, at det nuværende klubhus bevares. Det andet med fire
omklædningsrum og den forudsætning, at det nuværende klubhus rives ned. En
renovering af den nuværende klubhusbygning var vurderet til at ville koste 2,8 mio.
kr., men tilstande bygningen er sådan, at der ikke vil blive anvendt midler på den.
Vi argumenterede for at politikerne fandt de sidste midler, således, at Multihuset ikke
skulle etableres i etaper, eller at det nuværende klubhus skulle fortsætte i drift
sammen med den nye del.
Anette Simoni gav os ikke den forventning, at det ville være muligt at finde ekstra
midler til vores Multihus.
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Ulla tilkendegav bl.a., at hun mente vi var for ufokuseret og ikke målrettede nok
under mødet. Brian var tilfreds med at midlerne var tilstrækkelige til at Multihuset
blev brugbart. Jan mente, at det var vanskeligt at være forberedt på ”alt”, når
forvaltningen og politikerne ”spiller kortene” som de gør. Vi fik ikke en relation, eller
en kontakt til Anette Simoni, som fik os til at tro at det ville være sandsynligt, at hun
virkelig vil ”slås” for at vi fik de ekstra økonomiske midler til Multihuset.
Det blev besluttet, at Ulla skriver til både Anette Simoni, Flemming Christensen og til
Erik Swiatek, for at få dem ud til Lellinge til et møde. Målet skal være, at der tilføres
flere økonomiske midler, således at Multihusbyggeriet afsluttes på en gang.
Brugsinitiativet. Hvor står vi efter generalforsamlingen i Brugsen. Referat fra Brian,
Preben og Ulla
Der var enighed om at Ulla tager kontakt til Brugsen som opfølgning på
generalforsamlingen i Brugsen, således at Marie Stærke ikke inviteres til møde i
netværket. Beboerforeningen vil ikke acceptere, at det netværk, som brugsen er
fadder til, overtager vores opgaver. Det synspunkt bakkede brugsens
generalforsamling op om.
Sankt Hans. Praktisk planlægning.
Der var enighed om at der afholdes Skt. Hans med spisning af medbragt mad. Der vil
være grill og salg af øl og vand, både til delen med spisning og til delen med bålet.
Det vil være muligt at spise inde i klubhuset hvis vejret driller.
Mette Jorsø tilbydes at tale. Hvis hun ikke kan, så spørges Anette Simoni og derefter
Torben Haack.
Vælgermøde i uge 43. Hvordan griber vi det an?
Der var enighed om at rammen for mødet skal være Lellinge, og i anden række de
andre små bysamfund i Køge Kommune (de 5), samt især Multihuset. Det skal være
tydeligt, og også let at fastholde, at det er Lellinge der er i centrum på valgmødet. Og
ikke, som sidst, at emner som ”Erhvervspolitikken i Køge”, skal overtage mødet.
Ulla udarbejder en emne-ramme for vælgermødet, samt finder ud af hvornår
Byrådets medlemmer er optaget, således, at vores vælgermøde også denne gang
bliver velbesøgt af ”toppolitikerne” fra Køge Byråd.
Det overvejes at invitere TV2 Lorry til Vælgermødet.
Arbejdet med vedtægterne. Hvordan griber vi det an? Ulla tilbyder en
gennemskrivning af vedtægterne, så formålet bliver sprogligt tidssvarende.
Ulla gennemgik et forslag til ændringer af vedtægterne, hvorefter enkelte rettelser
blev tilføjet. Denne udgave kan fremlægges på Årsmødet, var der enighed om.
Vedtægterne gennemgås dog inden Årsmødet 2017.
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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.
Intet
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