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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 
torsdag den 7. december 2017 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale 

 
 
 
Mødet blev åbnet med smørrebrød, og med en god samtale bordet rundt om de tanker, som de 
enkelte medlemmer af bestyrelsen havde om det fremtidige bestyrelsesarbejde. Således blev 
aktivitetsplanen for 2018 supplere med emner som: 
 

• Multihuset, og hvad der kan fyldes i det. Hvordan bliver reglerne for brugen af huset, og 
hvordan deler vi sol og vind lige mellem brugerne 

• Samarbejdet med de øvrige foreninger i Netværksgruppen Lellinge 

• Byens fællesskab – evt. undersøgelse af, hvad borgerne ønsker af udvikling, og hvad de unge 
ønsker 

• Arbejdet for at få flere medlemmer 

• Manger vi afklaring i forhold til seniorklubben? 

• Udbygningsplaner for Lellinge – hvor står vi? 

• Steensvej fra Falck til Grønnevej 

• Sti fra Grønnevej til skoven 

• Miljøet omkring Køge Å stien, og dens manglende forløb gennem Lellinge 

• Hvordan bruger vi naturen fornuftigt – evt. shelters  

• Trafikken i Lellinge, herunder den tunge, gennemkørende trafik, fartbegrænsning på 
Overdrevsvejen, og manglende fortov i svinget på Overdrevsvejen  

• Årshjul i vores forening – er der plads til en sommerfest i de år, hvor ingen andre holder stor 
fest i byen?  

• Ny rammeplan for Lellinge 
 
 
1.      Til stede, afbud fra, valg af referent og valg af dirigent 
Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Ulla Nygaard, Søren Ree Andersen, Bjarne Pedersen, 
Brian Sørensen, Peter Friis og Jan Meilby. Randi Lintrup deltog i mødet fra punkt 4.d.  
Der var afbud fra Jan Poulsen. 
Ulla blev valgt som ordstyrer og Jan som referent. 
 
2.      Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på beslutningerne 
Det blev besluttet at vi hver især melder tilbage til Ulla omkring referatet fra bestyrelsesmødet den 
26.10.2017, så Ulla kan gøre det færdigt.  
 
3.      Økonomi og medlemstal 
Birthe oplyste, at der er 293 medlemmer; og der står omkring 71.060,- kr. på vores konto. Der var 
enighed om at bruge januar-mødet til en debat om medlemshvervning. En ny, opdateret folder er 
påkrævet, fordi kontingentet er steget. Snak om, hvordan vi bruger Facebook i medlemshvervning.   
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4.      Forslag til behandling. Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling 
og evt. bilag 

a. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: 
 Formand  Ulla Nygaard.  På valg 2018 
 Næstformand Brian Sørensen På valg 2019 
 Kasserer  Birthe Hansen På valg 2018 
 Sekretær  Jan Meilby  På valg 2018 
 Bestyrelsesmedlem Preben Larsen På valg 2018 
 Bestyrelsesmedlem Peter Friis  På valg 2019 
 Bestyrelsesmedlem Søren Ree Andersen På valg 2019 

1. suppleant Randi Lintrup  
2. suppleant Jan Poulsen 
3. suppleant Bjarne Pedersen 
Søren Ree Andersen blev igen Forsyningsmester; og udvalget der mødes 
med i Netværksgruppen bliver repræsenteret af Søren Ree Andersen og 
Ulla Nygaard. Multihus-Udvalget består af Ulla Nygaard, Jan Meilby, 
Peter Friis og Brian Sørensen, hvor Peter og Brian repræsenterer 
Idrætsforeningen. 
 

b. Evaluering af Årsmødet 2017 
Der var enighed om, at vi prøver at starte næste Årsmøde fra kl. 18:30, og starte med 
spisning. 
Der var også enighed om, at det var et vellykket årsmøde. 
 
c. Underskrifter af årsmødereferat og vedtægter 
Årsmødereferatet og de nye vedtægter blev læst og skrevet under. 
 
d. Datoer for arrangementerne i 2018 
Det blev besluttet:  
- Vi holder fastelavn sammen med kirken den 11.2.2018  
- Forårsbanko blev sat til onsdag den 21.3.2018  
- Skt. Hans bålet lørdag den 23.6.2018 er med spisning  
- Efterårsbanko bliver torsdag den 11.10.2018  
- Årsmøde 2018 bliver gennemført fredag den 9.11.2018 

 
Der var enighed om, at der afholdes bestyrelsesmøder den første torsdag i hver 
måned, med mødestart kl. 19:00 i Brugsens mødelokale, første gang torsdag den 
4.1.2018 kl. 19:00. Der holdes ikke bestyrelsesmøder i juli og i august måned 2018. 
 
Bestyrelsesmøderne er på følgende datoer: 
Torsdag den 4. januar 
Torsdag den 1. februar 
Torsdag den 1. marts 
Torsdag den 5. april 
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Torsdag den 3. maj 
Torsdag den 7. juni 
Torsdag den 6. september 
Torsdag den 4. oktober 
Torsdag den 1. november og 
Torsdag den 6. december 
 
e. Gennemgang af aktivitetsplan med ansvarsfordeling 
Der var enighed om, at når en aktivitet skal planlægges, så vælges også en tovholder, 
som koordinerer arrangementet. 
 
f. Kontingentopkrævning for 2018  
Det blev aftalt, at kontingentopkrævningen denne gang udsendes med nyhedsbrevet, 
for at lette arbejdsopgaven. Peter Friis tilbød at hjælpe med at flette breve, så 
medlemmer uden mail kan kræves op uden unødig brug af arbejdstimer. Preben 
uddeler de fysiske udsendelser til de cirka 35 medlemmer, det drejer sig om. 
 

5.      Ekstraordinære punkter til dagsordenen 
Følgende punkter blev tilføjet dagsordenen:  
 
Multihuset 
Ulla orienterede om den seneste udvikling, hvor Lokale- og Anlægsfonden skriver til os, at man ikke 
yder støtte til lavprisprojekter som vores. Der var bred enighed om at forsøge at få indflydelse på 
processen med udvælgelse af byggefirma, for at få mest mulig indflydelse på udformningen af 
bygningen. 
 
It 
Der var enighed om, at Peter finder en løsning på vores It-behov og behovet for lagerplads til vores 
filer. Ulla sender koderne til vores hjemmesiden til Peter. 
 
6.      Evt. 
Vemmedrup Skole 

Randi orienterede fra et forældremøde samme aften. Hun fortalte bl.a., at der endnu ikke er truffet 

beslutning om hvorvidt Vemmedrup Skole skal renoveres, eller om der bygges helt nyt. En ulykkelig 

situation og et i øvrigt ikke særligt kønt forløb. Det kan være vanskeligt at forstå, at et forløb med 

notater, der ”bliver glemt” overhovedet kan finde sted. 

 

Næste møde er torsdag den 4. januar 2018 kl. 19:00 i Dagli’ Brugsens lokale på 1. sal. 

 


