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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 
torsdag den 1. februar 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale 

 
1. Til stede, afbud fra, samt valg af referent og af dirigent 

Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Peter Friis, Brian Sørensen, Bjarne Pedersen, Ulla 
Nygaard og Jan Meilby. 
Der var afbud fra Randi Lintrup, Søren Ree Andersen og Jan Poulsen. 
Ulla Nygaard blev valgt til opgaven som dirigent. Og Jan Meilby blev referent. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på beslutningerne 
Referatet fra sidste møde, fra den 11.1.2018, blev godkendt. 
 

3. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning 
Birthe oplyste at indbetalingerne af kontingent for 2018 er begyndt at komme ind på kontoen. 
Der var enighed om at det ikke lige er i denne periode at vi skal ud og hverve nye medlemmer. 
Opgaven må vente til varmere tider til foråret. 
Der er omkring 430 tilknyttede i vores Facebook-gruppe. 
Medlemshvervning tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 

4.      Forslag til behandling. Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling 
og med eventuelle bilag 

a. Kontingentopkrævning 
Der er delt fysiske breve ud til dem uden mailadresse; og dertil har alle fået en mail 
med, at det nu er tid til kontingentbetaling. Så statur nu er, at alle nuværende 
medlemmer har modtaget en opfordring til at forny deres medlemskab. 
 
b. Netværket 
Samarbejdet med de øvrige foreninger i Netværksgruppen Lellinge.  
Ulla orienterer om det første møde i år i Netværksgruppen Lellinge, hvor hun i 2018 er 
vært sammen med Louise fra Brugsen. Vi drøftede formålet med gruppen, den 
kommende infoskærm og fremtidige debatpunkter. 
 
Netværksgruppen Lellinge har valgt at sætte fokus på vores børn i Lellinge, på deres 
næste møde i april måned 2018. Forud for dette møde skal hver forening sende en 
beskrivelse til de to værter af, hvordan de arbejder i forhold til byens børn i år, samt 
eventuelle fremtidsplaner. Herunder om der f.eks. er taget initiativer til at holde 
børnelivet kørende, efter at skolen er lukket. 
Indstilling: Vi skal drøfte vores nuværende indsats for byens børn til den fælles 
beskrivelse, samt tale fremtid. 
 
Netværksgruppen talte om at slutte op om den landsdækkende affaldsindsamling som 
et fælles foreningsinitiativ i Lellinge. 
Indstilling: Beboerforeningen bakker op og deltager gerne denne søndag, som i 2018 
er søndag den 22. april 2018. 
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Der var enighed om, at Netværket skal være et samlingssted for foreningerne i Lellinge, 
hvor aktiviteter koordineres, og hvor vi styrker fællesskabet og kendskabet til 
hinanden. 
 
Vi talte om muligheden for at udvide beboerforeningens tilbud til børn i Lellinge fra 
blot at være et årligt Fastelavns arrangement til også at være Lektiecafe / frirum efter 
skoletid i klublokalet. Men det kræver frivillige voksne, og de skal findes. Desuden talte 
vi om at opfordre Claus Funder til at genopfriske Lellinge Grand Prix. Vi vil også gerne 
stå for Halloween, som der har været taget initiativ til tidligere – vi taler med kirken 
om evt. samarbejde, når vi ses til Fastelavn. 
 
Vi tager børnesnakken op igen på mødet i marts idet vi først skal melde tilbage til 
Netværket i midten af marts. 
 
Vi drøftede også muligheden for, at beboerforeningen arbejder for bredere aktiviteter 
som fællesrejser til steder, hvor folk i Lellinge har særligt kendskab. Fx Berlin og 
Færøerne. 
 
Der var enighed om, at vi gerne vil deltage i Danmarks Naturfredningsforenings 
affaldsindsamling sammen med de øvrige foreninger i Lellinge søndag den 22. april. Vi 
vil foreslå de øvrige foreninger, at det bør foregå fra klubhuset, hvor vi efterfølgende 
samles til kage og kaffe/vand. 
 
c. Fastelavn 
Fastelavnsarrangementet blev gennemgået, så det blev sikret, at alt kommer til kører 
som det skal. 
Vi samkører medlemslisten med tilmeldingerne til Fastelavn, så vi kan gennemføre en 
hurtig medlemshvervning under Fastelavn. 
 

5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen 
a. Henvendelse om kastanjetræ, som generer. Bente Gisli og Ralf Nierhaus er naboer, og vil 

gerne af med et kastanjetræ, som de mener kan knække og beskadige deres huse. De 
oplyser, at beboerforeningen i sin tid har været med til at bede om at give træet status 
som bevaringsværdigt. 
Indstilling: Ulla foreslår, at beboerforeningen henvender sig til kommunen på baggrund af 
den dokumentation, som Nierhaus og Gisli sender til os, og beder kommunen besigtige 
træet og vurdere om det må fældes. 
 
Der var enighed om at tilslutte os ønsket om at træet må fældes. Ulla skriver til 
forvaltningen og skiver også her, at vi er enige i, at træet er udlevet. Hun vil foreslå, at 
beboerforeningen gerne vil arbejde for at få etableret erstatningstræer.  

 
b. Orientering fra møde med Seniorklubben, der har besøgt embedsmænd i Kultur- og Idræt, 

for at få klarhed over kommende lejeregler og priser i Multihuset.  
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Indstilling: Ulla foreslår, at vi afventer byggeriets start før vi samler idrætsforeningen, 
seniorklubben, arkivet og os selv, til en snak om hvordan vi griber det an, at få rettigheder 
uden at skulle betale leje og administrationsomkostninger som minimum til det 
kommende klublokale.  
Der var enighed om at følge indstillingen.  

 
6.      Evt. 

• Der blev talt om Vemmedrup Skolen, herunder hvornår et møde med skoleudvalget kommer i 

stand. Randi har endnu ikke udformet udkast til henvendelsen.  

• Peter foreslog, at ideerne til kommende aktiviteter, som vi talte om på vores første møde 

efter årsmødet, skal fast på dagsordenen, så ideerne ikke glemmes.  
 


