Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 11. januar 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale
1.

Til stede, afbud fra, samt valg af referent og af dirigent
Til stede var Birthe Hansen, Preben Larsen, Ulla Nygaard, Peter Friis, Søren Ree Andersen,
Randi Lintrup, Brian Sørensen, Bjarne Pedersen, Jan Poulsen og Jan Meilby.
Der var ingen afbud; alle var til stede.
Ulla blev ordstyrer og Jan referent.

2.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på beslutningerne
Referatet fra sidste møde, som var den 7. december 2017, blev godkendt.

3.

Økonomi og medlemstal
Birthe orienterede om, at medlemstallet nu var 294 medlemmer; og på bankkontoen var der
69.939,07 kr.
Der opstod en debat om antallet af medlemmer, sammenlignet med det antal som kunne
være medlem, samt hvad vi som forening tilbyder Lellinge, eller kan tilbyde.
Der var enighed om, at synligheden kunne forbedres. Men også en fortsat medlemshvervning,
var der enighed om.
Bjarne foreslog, at vi i hvert nummer af MOSAIK får en direkte opfordring med om at blive
medlem af beboerforeningen.

4. Forslag til behandling. Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig
indstilling og med eventuelle bilag
a. Kontingentopkrævning
Der var enighed om at Peter og Birthe sammen udarbejder udsendelsen af
kontingentopkrævningen. Ulla udformer teksten og udsender nyhedsbrev.
b. Møde i Netværket
Ulla oplyste, at der kommer positive tilbagemeldinger omkring det kommende møde.
Netværket har endnu ikke fundet sin endelige form, så udgangspunktet bliver at ”føle
sig lidt frem”, omkring hvordan det fremtidige samarbejde kan se ud. Vores
udgangspunkt er, at Netværket bliver stedet hvor vi lære hinanden at kende,
koordinere aktiviteter og styrker fællesskabet i Lellinge.
c. Medlemshvervning
Der var enighed om at dette punkt, Medlemshvervning, fremover bliver et fast punkt
på dagsordenen.
d. Fastelavn
Der var enighed om at arrangementet starter i Kirken kl. 13:00. Tilmelding sker over
hjemmesiden, men annonceres også på Facebook-siden. Sidste tilmeldingsfrist bliver
onsdag den 7. februar 2018.
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De praktiske opgaver blev fordelt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som selv
husker deres opgaver. Peter blev valgt som Tovholder, og alle med opgaver melder
tilbage til Peter, om deres opgave lykkedes.
Selve tøndeslagningen sker ude, hyggen inde.
Mødetiden bliver for bestyrelsen kl. 12:00.
5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
Emnerne ”Placeringen af Multihuset” og ”Skimmel-skolen i mudderpølen” blev tilføjet
dagsordenen.
Skimmel-skolen i mudderpølen
Randi orienterede om situationen, hvor det langstrakte forløb uden en fast tidsplan, giver
utryghed. Det er vigtigt at børnene hurtigt kan komme tilbage til en normal skoledag, i sunde
lokaler.
Det blev besluttet, at Ulla, Randi og Jan beder om at få et møde med formand for Skoleudvalget,
Mads Andersen (C), for at sikre fremdriften i processen frem mod en brugbar skole. At se
fremad og være løsningsorienteret er målet. Randi udformer en forespørgsel, Ulla sender dem.
Placeringen af Multihuset
Den sidste del af forløbet om Multihuset blev gennemgået. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker en
genovervejelse af placeringen af selve Multihuset.
Der var enighed om, at Ulla taler med Torben H. (SF) for at finde ud af hvad der sker, samt hvad
”køreplanen” bliver fremover. Ulla skriver om udviklingen på hjemmesiden og på Facebook,
men sender først et oplæg ud til godkendelse.
Evt.
Der blev spurgt om der i bestyrelsen var viden om fremtiden for Føllehave-gården. Det var der ikke.
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