Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 6. april 2017 kl. 19:00
Mødet blev holdt i Brugsens mødelokale.
1. Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent
Til stede under hele mødet var Søren Ree Andersen, Brian Sørensen, Birthe Hansen, Ulla Nygaard
og Jan Meilby.
Til stede under punkt 2 var Caroline Bjerkan, Henrik Hermansen og Joan Sørensen.
Preben Larsen var fraværende.
Ulla blev valgt til at være ordstyrer og Jan blev referent.
2. Udtrædelse af bestyrelsen
Caroline og Henrik ønsker at forlade bestyrelsen, og Joan ønsker ikke at indtræde som 1.
suppleant. Der har været holdt to møder, efter mailen fra 23. februar 2017, mellem de tre og Ulla,
med Jan som observatør. Der gives en kort orientering fra de tre og Ulla. Varigheden sættes til 10
til 15 minutter.
Der blev givet en kort orientering i en rigtig god tone fra Joan, Caroline, Henrik og Ulla.
De praktiske konsekvenser ved ændringen er, at Henrik og Caroline ikke fremover skal have
adgang til beboerforeningens ”365-konto”.
Der var enighed om, at Jan kontakter Henrik med henblik på at få overdraget de administrative
rettigheder til ”365”, samt foreningens SIM-kort. Jan meddeler også Henrik for en god ordens
skyld, at medlemslisten er intern og foreningens ejendom.
Ulla retter hjemmesiden.
3. Ny konstituering i bestyrelsen
Bestyrelsen består herefter af seks medlemmer, idet 2. suppleant Søren Ree Andersen indtræder
som fuldgyldigt medlem. Vi skal udpege ansvarlige for kommunikation og events, samt hvem der
skal repræsentere os i netværket i Lellinge (Brugsinitiativet).
Søren tiltrådte som ordinært medlem af bestyrelsen. Søren tilkendegav at han gerne ville være
mere aktiv i bestyrelsesarbejdet, så han deltager fremover sammen med Ulla i netværket i
Lellinge.
4. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 2. marts 2017 skal godkendes. Referatet er udsendt.
Referatet blev godkendt.
5. Økonomi og medlemstal v/ Birthe.
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Under dette punkt: Hvor står vi med hensyn til foreningskontoen i banken og til Mobil Pay?
Birthe oplyste at vi har omkring 280 medlemmer, hvor cirka 50 endnu ikke har betalt. Tidligere
havde vi omkring 160 husstande som medlemmer, så overgangen fra hustandsmedlemsskab til
personligt medlemskab, er forløbet godt.
Det blev besluttet, at Birthe undersøger i banken, om følgende formulering kan accepteres:
”Foreningen forpligtes med underskrift af kassereren, eller af formanden i forening med et andet
bestyrelsesmedlem”.
Der var omkring 80.000,- kr. i banken, plus obligationerne.
Der var enighed om, at vi hver især får en liste over medlemmer, som endnu ikke har betalt, og
som vi ringer til med en opfordring om at betale deres kontingent. Brian fordeler opgaven mellem
alle bestyrelsesmedlemmer.
6. Emner til behandling
Multihallen v/ Ulla
Tre beslutninger i februar 2017 i Byrådets politiske udvalg, som alle peger på en
nybygning af en hal på cirka 300 kvadratmeter, og med foreløbig bevarelse af
klubhuset til senere renovering / nybygning (2018-2021 budgettet i Køge Kommune).
Vi har sendt en invitation til Kultur- og Idrætsudvalget, som skal stå for byggeriet, om
at besøge os i Lellinge.
Desuden en kort beretning fra vores besøg i Rishøj Idrætscenter.
Indstilling:
Nedsættelse af en arbejdsgruppe på fire, hvor Lellinge IF har udpeget to: Brian
Sørensen og Peter Friis.
Arbejdsgruppen står for dialog med politikere og med embedsmænd. Gruppens
medlemmer sørger hver især for, at prioriteringer / ønsker / begrænsninger med
hensyn til økonomi afstemmes med deres respektive foreninger. Beboerforeningen
repræsenteres af Jan og Ulla.
Ulla beskrev forløbet, som det er beskrevet i sagsfremstillingen og i indstillingen.
Der var enighed om at følge indstillingen.
Det kan blive nødvendigt at udsende et nyhedsbrev, så borgerne i Lellinge kan føle
sig velinformeret.
Fundraising v/ Ulla og Brian
Hvor står vi nu? Ulla refererer fra snakken med Forældreforeningen og Brian fra
mødet i Lellinge IF, om deres villighed til at dele udgiften til eventuelt at bruge en
fundraiser. Udgiften kan blive op til 275.000 kroner for foreningerne tilsammen, med
det nuværende tilbud fra fundraiser. Maks udgiften bliver aktuelt ved fondsbevillinger på 3.125.000 kroner og der over. Men vi har endnu til gode at tale med
politikerne om deres eventuelle medvirken i fondsansøgninger – vil kommunen
eventuelt bidrage til at dele udgiften til en eventuel fundraiser?
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Indstilling:
1) Vi bør forhandle succes-fee procenten og maksimum med fundraiser. Nuværende
tilbud lyder på 20.000 kr. plus moms for arbejdet med at finde relevante fonde, med
ansøgninger m.m., samt 8% af bevillingerne i succes-fee, dog maks. 200.000 kr. plus
moms. I alt en udgift på op til 275.000 kr., og den kan IKKE tages fra eventuelle
bevillinger.
2) Beboerforeningen kan bidrage med op til 40 procent af udgiften til professionel
fundraising (maks. 110.000 kroner) under forudsætning af, at de to andre foreninger
går med. Hvert bestyrelsesmedlem bør overveje sin holdning til brug af en
fundraiser.
Der var en lang debat, hvor der blev enighed om at anvende fundraiseren.
Sankt Hans taler v/ Jan
Vi skal have fundet en taler til Sant Hans bålet.
Der var enighed om, at vente lidt med at finde en båltaler til efter mødet med
Idræts- og Kulturudvalget.
Evaluering af Banko v/Birthe
Hvad gik godt, og hvad gør vi bedre næste gang?
Vi må sikre at opbevaringen af kød-gevinsterne under selve bankoarrangementet
sker på en forsvarlig måde. Et køleskab kan være løsningen.
Det skal sikres at der er byttepenge ved salgsstedet for øl og vand.
Ønskelisten fra Årsmødets punkt 13 v/Ulla
Vi gennemgår de punkter, som var vedlagt dagsordenen til Årsmødets punkt 13, og
som bestyrelsen fik i opdrag at arbejde videre med. Se bilag 1.
Indstilling:
De emner, som vi ikke allerede arbejder med, og som vi vælger at arbejde videre
med, at hvert punkt får en ansvarsperson og en tidshorisont for oplæg / behandling /
beslutning.
Punkterne blev gennemgået. Der var enighed om, at en evt. minigolfbane alene er et
anliggende for idrætsforeningen. Desuden var der enighed om, at det ikke er tiden
for beboerforeningen til at tage nye initiativer til udbygning af Lellinge. Mange af de
øvrige ønsker er vi i gang med, og i efteråret 2017 planlægger vi arbejdet i 2018 til
fremlæggelse på årsmødet.
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7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
Bowlingklubben klub LBK ønsker at være med på hjemmesidens liste over lokale foreninger. Ulla
orienterer.
Ulla orienterede på baggrund af en kontakt fra LBK.
8. 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 at emnet skal tilføjes dagsordenen.
Emnerne: ”Presse” og ”Politikere” blev tilføjet dagsordenen.
Presse
Ulla orienterede om en kontakt til Dagbladet. I bestyrelsen var der stor tilfredshed
med tiltaget, som kan vise sig at blive et vigtigt værktøj for beboerforeningen, i
arbejdet frem mod et Multihus.

Politikere
Der blev talt om forskellige strategier og handlemåder for beboerforeningen, samt
hvilke ståsteder partier og byrådsmedlemmer kunne have, til Multihuset. Det var
godt at få italesat situationen og set på hvilke handlemuligheder beboerforeningen
har, således at vi er bedst muligt forberedt.
9. Evt.
Skytteforeningen
Ulla orienterede om en kontakt til skytteforeningen.
Der var enighed om, at Janne Zakis får opgaven med at få header og logo klar til hjemmesiden,
nyhedsbrevet og til Facebook.
Emner til senere bestyrelsesmøder:
Vælgermøde i uge 43
Hvordan og hvornår griber vi det an?
Arbejdet med Vedtægterne
Herunder de seneste krav fra banken til tegningsbestemmelserne i vedtægterne. Det
bør komme med på bestyrelsesmødet i maj, ligesom vi bør give vedtægterne for
Seniorklub og Arkiv et eftersyn – overholder de betingelserne i folkeoplysningsloven?
Ansvarlig?
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