Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 12. april 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale

1. Til stede, afbud fra, samt valg af ordstyrer og referent
Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Peter Friis, Søren Ree Andersen, Jan Poulsen, Ulla
Nygaard og Jan Meilby.
Der var afbud fra Bjarne Pedersen, Randi Lintrup og fra Brian Sørensen.
Ulla Nygaard blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent.
2. Godkendelse af referat
Fra seneste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på beslutninger
Referatet fra seneste møde, som blev afholdt den 1.3.2018, blev godkendt.
3. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning
Evaluering af Forårs-Banko
Der er omkring 80 medlemmer som endnu ikke betalt, så det blev besluttet, at Ulla skriver til dem.
Enkelte andre har betalt et forkert beløb, som rettes af Birthe. Preben tager sig af opgaven med at
uddele fysisk post.
Foreningens formue er omkring 79.800,-kr.
Det blev besluttet at gennemfører en medlemshvervning en lørdag formiddag i løbet af maj måned
2018. Affaldsindsamlingen skal lige overstås, ligesom varmen godt må være dominerende, inden
medlemshvervningen gennemføres.
Der var enighed om at Forårs-banko var hyggeligt og at kødet fra Brugsen faldt i deltagernes
smag. Birthe oplyste, at banko gav et overskud på omkring 1.200,-kr.
4. Forslag til behandling
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling, samt med eventuelle
bilag
A. Orientering fra arbejdsgruppen om Multihuset
Efter vores formøde og nyt møde med forvaltningen. Den 4. april 2018 drøfter vi/har
vi drøftet ønsker og funktioner i huset på et møde med forvaltningen, samt hvad vi
evt. kan undvære, hvis økonomien skrider.
Ulla fortalte, at der på mødet var en rigtig god og afklaret stemning. På mødet blev
en række detaljer i byggeriet gennemgået, og der blev valgt løsninger hvor der skulle
vælges.
Når det endelige projekt er på plads, søger vi at gennemføre et event for Lellingeborgerne på sportspladsen, som skal vise deltagerne hvordan Multihuset kommer til
at se ud.
B. Lokalplan for Skole- og SFO-grunden

1

Ny lokalplan på vej om opførelse af 40 rækkehuse på de to grunde. Orientering fra
Ulla, Jan M., Peter og Bjarne fra et møde med Klima- og Planudvalget og
forvaltningen om et forslag til lokalplan.
Ulla oplyste, at mødet blev afviklet i en åben og konstruktiv atmosfære, hvor
Forvaltningen fortalte om ønskerne fra bygherren, forvaltningens grænser for
bebyggelsen, hvor beboerforeningen også bidrog.
Beboerforeningen sikrede bl.a. en mere harmonisk overgang mellem den nye
bebyggelse og den eksisterende bebyggelse på Overdrevsvejen, bedre støjværn i
området ud mod krydset Ringstedvej/Overdrevsvejen. Samt en trampesti forbindelse
på idrætsområdet, som forbinder Byledet og SFO-bebyggelsen med Grønnevej.
C. Affaldsindsamling søndag den 22. april 2018 kl. 10-12
Beboerforeningen står som arrangør sammen med Lellinge IF, Dagli' Brugsen og
Østermarken. Vi starter i Klubhuset kl. 10. Ulla og Peter orienterer.
Der var enighed om at der opsættes A-standere i morgen fredag, med information
om - og invitation til - affaldsindsamling.
Mødetid for bestyrelsen blev sat til kl. 9:30 og selve arrangementet for deltagerne
starter kl. 10:00.
D. Status på Info-skærmen
Orientering efter et møde mellem Ulla og Louise fra Brugsens bestyrelse. Hvem skal
være beboerforeningens Info-skærm-person med ansvar for at lægge vores og
Seniorklubbens arrangementer på?
Det blev oplyst, at vi fortsat venter.
E. Medlemskab af Kulturelt Samråd Køge
Ulla har søgt på foreningens vegne efter aftale mellem bestyrelsesmedlemmer, der
var til stede på Forårs-Banko.
Under bankospillet besluttede bestyrelsen, at beboerforeningen skal blive medlem af
”Kulturelt Samråd Køge”. Beslutningen blev godkendt.
F. Shelter
Arbejdsgruppen fremlægger et forslag. Det er ikke et meget fastlagte forslag med en
fast placering af et shelter. Det er derimod et udviklingsprojekt, hvor andre som
f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Vandrehjemmet og Køge Kommune
inddrages. Arbejdsgruppen ønsker et OK til gå videre. Jan P. og Jan M. fremlægger og
fortæller om planen/forslaget.
Jan P. og Jan M. fortalte om forløbet. Hovedpunkterne var, at Beboerforeningen i
mange år har arbejdet for at få Køge Å-stien ført igennem Lellinge på en mere
oplevelsesmæssig attraktiv måde. Den mulighed kan komme nu, sammen med
opførelsen af et shelter, da et shelter helst skal placeres i forbindelse med attraktive
naturstier. Planen er, at et shelter skal være en god attraktion for alle Køges familier,
der vil opleve naturen i og omkring Lellinge. Vi ser et shelter i sammenhæng med
både Vikingeborgen og Køge Å stien, som et tilbud til familier, skoleklasser, turister
og andre, der er på udflugt og ønsker overnatning og oplevelser i naturen.
Danmarks Naturfredningsforening har givet tilsagn om at ville deltage i arbejdet.
Køge Kommune har endnu ikke tilkendegivet deres holdning.
Der var enighed om at Jan P. og Jan M. fortsætter arbejdet.
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5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
Intet.
6. Evt.
Intet.
Næste møde afholdes torsdag den 3. maj 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
• 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
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