Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale
1. Til stede, afbud, samt valg af ordstyrer og referent
Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Brian Sørensen, Peter Friis, Randi Lintrup, Søren Ree
Andersen, Jan Poulsen, Ulla Nygaard og Jan Meilby
Der var afbud fra Bjarne Pedersen.
Ulla Nygaard blev ordstyrer og Jan Meilby blev referent.
2. Godkendelse af referat
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde skal godkendes. Referatet er udsendt.
Referatet fra seneste møde, fra den 1.2.2018, blev godkendt.
3. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning
Birthe oplyste, at vi har 80.247,09 kr. på vores konto, og der kommer fortsat nye medlemmer. En
endelig opgørelse over medlemstallet kommer når betalingsfristen er ”helt” udløbet. Birthe oplyste
også, at Lonni og Stig har udmeldt sig af beboerforeningen.
Der var enighed om at tale om medlemshvervning på næste bestyrelsesmøde, som afholdes den
12.4.2018.
4. Forslag til behandling
Forslag behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling med eventuelle bilag
A. Multihuset
Endelig vedtagelse af lokalplanen i Byrådet den 27. februar 2018. Ulla orienterer om
samtale med borgmesteren og om mails til ”tvivlere”.
Ulla oplyste, at Multihuset nu er enstemmigt vedtaget i både Økonomiudvalget og i Byrådet. Ulla
har inden møderne skrevet med Venstre og med Dansk Folkeparti, om deres holdning. Venstre har
svaret og udtrykt en positiv holdning, som så også viste sig under afstemningerne i møderne i
Økonomiudvalget og i Byrådet.
Ulla undersøger tidsplanen for den videre proces frem mod opførelsen af Multihuset.
B. Orientering fra idrætsforeningens generalforsamling
Brian og Peter orienterer.
Peter fortalte om forløbet af generalforsamlingen. Af særlig interesse for beboerforeningen, så er
halvdelen af foreningens formue frigivet til brug i forbindelse med Multihuset.
C. Møde om lokalplan for skole og SFO-grunden 8. marts 2018
Hvordan forbereder vi os? Hvor mange og hvem skal mødes med
embedsmændene.
Der var enighed om at den eksisterende Multihus-arbejdsgruppe, samt Bjarne og Søren, deltager i
mødet den 8.3.2018 kl. 17:00.
Der var også enighed om at være lyttende under mødet. Men samtidig også ønske en større forskel
mellem størrelsen på de enkelte boliger, således, at det nye boligområde bliver mere tiltrækkende
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for flere forskellige aldersgrupper, end ens boliger vil blive. Ligesom placeringen af boliger, haver
og fællesarealer, skal prioriteres de kommende brugeres ønsker om et spændende og et godt
boligmiljø. Facadeudformningen og en punkthuse udformning af boligområdet, var også emner vi
skal inddrage under mødet.
D. Netværksgruppen i Lellinge
Aktiviteterne for børn.
Der var enighed om foreslå Lektie café, samt Halloween i samarbejde med kirken og med
Skovsneglen. Evt. også sammen med Seniorklubben.
E. Banko
Banko i marts skal planlægges.
Banko den 21.3.2018 blev planlagt og opgaverne fordelt. Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl.
17:30, dørene åbnes 18:30 og selve bankospillet starter kl. 19:00.
Der var enighed om, at Birthe undersøger om Brugsen kan levere gevinster i stedet for WIKA.
F. Kastanjetræet
Status for kastanjetræet på Baneledet.
Ulla oplyste, at der nu er en nabohøring i gang. Det forventes at træet må fældes, samt at et af
kravene fra kommunen vil blive, at der skal plantes et erstatningstræ.
G. Listen over ideer til kommende aktiviteter
Ulla henvender sig til Køge Kommune omkring kvaliteten af stien på Savværksgrunden. Flere steder
er stien så fugtig at det er vanskeligt at anvende den. Dertil er trappen på stien ved Banestien i
forfald.
Jan Poulsen og Jan Meilby fik den opgave, både at finde en mulig placering af et shelter, samt
hvordan en etablering af et shelter kan finde sted.
Der var også enighed om at placere de emner, som bestyrelsen tidligere har ønsket at der skal
arbejdes med, sidst i referatet, så de er lettere at finde frem.
5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
Ingen.
6. Evt.
Der blev talt om skærmen i Brugsen. Der er opsat en skærm i Brugsen. Er det den der er kommet?
Og er indholdsdelen udformet?
Næste møde afholdes torsdag den 12. april 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale.
Emner som bestyrelsen tidligere har ønsket at arbejde med:
• 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
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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

3

