Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 3. maj 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale
1. Fællesmøde med Seniorklubben
Bestyrelsen for Seniorklubben mødtes med os. Fra Seniorklubben deltog Finn Hoffmann, Esther
Jeritslev og Grethe Ottesen
Vi havde en åben debat om Seniorklubbens tilhørsforhold til beboerforeningen og praktiske
mødelokaleforhold for Seniorklubben frem til færdiggørelsen af Multihuset.
Der var enighed om at informere hinanden så snart der opstår nyt.
2. Til stede, afbud fra, samt valg af ordstyrer og referent
Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Peter Friis, Søren Ree Andersen, Jan Poulsen, Randi
Lintrup, Brian Sørensen, Ulla Nygaard og Jan Meilby.
Der var afbud fra Bjarne Pedersen.
Ulla Nygaard blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent.
3. Godkendelse af referat
Fra seneste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på beslutninger.
Referatet fra mødet den 12.4.2018 blev godkendt.
4. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning
Birthe orienterer om økonomien og så skal medlemshvervningen skal planlægges.
Birthe oplyste, at hun havde kontaktet dem der har betalt et forkert kontingentbeløb. Der var
enighed om at finde de husstande som ikke har medlemskab og ud fra en liste målrette besøg med
det mål at hverve nye medlemmer.
Peter og Brian fik den opgave at udarbejde en liste med mulige nye medlemmer.
Der var enighed om at hverve nye medlemmer søndag den 27.5.2018 kl. 13:00, hvor vi mødes ved
klubhuset og får ruterne rundt i Lellinge planlagt.
5. Forslag til behandling
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling, samt med eventuelle
bilag
A. Multihuset
Er der et eller andet der skal tales om?
Ulla kontakter Køge Kommune midt i maj om hvordan det går med projektet. På det
tidspunkt skulle de fire inviterede firmaet have givet bud på opgaven.
B. Lokalplan for Skole- og SFO-grunden
Borgermødet den 7. maj 2018 om SFO-grunden skal planlægges, så vi er forberedt på
hvad vi skal sige på mødet.
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Ulla fortalte om referatet fra Byrådsmødet den 24.april, hvor det kommende
lokalplanforslag for skole- og SFO-grunden var til debat og blev sendt i høring. Hun
syntes ikke, at vi skal tages til indtægt for kommunens aftale med Vestergaard
Nielsen om byggeprocent m.m. Det er forhold, vi ikke har haft indflydelse på. Vi
drøftede, hvordan vi skulle forholde os på borgermødet, og enedes om at afvente
debatten, men selvfølgelig pointere, hvis det blev aktuelt, hvad vi har været i dialog
om med kommunen om på det ene møde med Klima- og Planudvalget 15. marts.
C. Status på Info-skærmen
Er der nyt?
Vi har ønsket et møde med Brugsen om Info-skærmen, som formentligt afholdes i juni
måned. Der holdes møde i Netværket den 24. maj 2018, hvor emnet med stor
sandsynlighed bringes frem.
D. Evaluering af affaldsindsamlingen
Hvad var godt og skal aktiviteten fortsætte?
Det blev en stor succes med mange glade mennesker, som samlede hele 244 kg affald
sammen. Der var enighed om at gentage indsamlingen næste år.
E. Shelter
Arbejdsgruppen fremlægger den seneste udvikling.
Jan P. og Jan M. ønsker et ”OK” til at fortsætte arbejdet.
Jan P. og Jan M. oplyste, at der nu også har været kontakt til Køge Kommune, som er
meget interesseret i vores tanker om bedre stier og et shelter. Og de Kommunen
syntes vi har nogle spændende ideer, men de vil ikke deltage direkte i vores arbejde
sammen med Danmarks Naturfredningsforening. De vil hurtigt komme i en uheldig
dobbeltrolle, mente de.
Køge Kommune har selv, i forbindelse med den kommende kommuneplan, tænkt
tanker om en ny linjeføring af Køge Å-stien ved Lellinge. Om de tanker kommer videre
i deres proces, vides ikke endnu. Forvaltningen mener også, at det med den store
fokus på Viskinge-borg-området, at ”det er nu” at ejerne af områderne kan presses til
aftaler om fornuftigt placerede stier, eller en eventuel velplaceret shelter plads.
Forvaltningen opfordrede os til i høringsfasen, frem mod den nye kommuneplan, at
fremkomme med vores tanker og planer. De vil så blive indarbejdet i
Kommuneplanen, især hvis der opstår positive ”tanker” hos politikere.
Der var enighed om at give Jan og Jan OK til at arbejde videre, sammen med
Danmarks Naturfredningsforening, om at finde frem til et forslag til bestyrelsen.
6. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
A. It-lager
Peter har fundet en god løsning til vores lager af It. Det er en Google-baseret løsning.
Der var enighed om at Peter arbejder videre med opgaven.
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B. Vemmedrup Skole
Mads Andersen (C) og Jeppe Lindberg (I) inviteres til møde om situationen omkring Vemmedrup
Skole af Ulla. Et udkast til en begrundet invitation udarbejdes af Randi.
C. Skt. Hans Båls taler
Der var enighed om at Ulla inviterer Borgmester Marie Stærke til at være båltaler. Hvis hun ikke
kan, så inviteres Mads Andersen (C).
7. Evt.
Der var enighed om, at de emner som bestyrelsen arbejder med skal markeres, således, at det
bliver mere tydeligt hvad der arbejdes med, og hvad der ikke arbejdes med.
Ellers intet.
Næste møde holdes torsdag den 7. juni 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale.
Emner som bestyrelsen tidligere har ønsket at arbejde med:
(De emner der arbejdes der er markeret med fed skrift)
• 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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