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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 4. oktober 2018 kl. 18:30 i Brugsens mødelokale 
 

 

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

Til stede var Brian Sørensen, Preben Larsen, Ulla Nygaard og Jan Meilby. 

Der var afbud fra Peter Friis, Randi Lintrup, Birthe Hansen, Søren Ree Andersen, Bjarne Pedersen og 

Jan Poulsen. 

Henning fra Arkivet og hele Seniorklubbens bestyrelse deltog i punkt 2. 

Ulla Nygaard blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent. 

 

2. Fællesmøde med Seniorklubbens bestyrelse og Henning fra arkivet og fælles strategi over 

for Kultur- og Idrætsforvaltningen m.h.t. til gratis lokaleleje fremover 

Først en orientering fra et møde den 25. september 2018 mellem arbejdsgruppen for Multihuset 

og Kultur- og Idrætsforvaltningen OM Multihuset. Vi får de kvadratmeter, vi har efterspurgt og lidt 

til, nemlig 642 kvm. Til gengæld er en række væsentlige ting taget ud af kontrakten med Dansk 

Halbyggeri, og de skal prioriteres af os og idrætsforeningen inden årsskiftet, hvis der skulle være 

penge til overs fra budgettet og kontoen uforudsete udgifter: 

• Færdiggørelse af klublokalet, som leveres råt, dvs. uden loftbeklædning, vægbeklædning, 

gulvbelægning, færdiggørelse af strøm og uden køkkenelementer – kun forberedelse til at 

sætte køkken ind 

• Genskabelse af petanque bane 

• Inventar i omklædningsrum 

På mødet om Multihuset blev vi opfordret til at tage kontakt til forvaltningen med henblik på 

afklaring af vores rettigheder til gratis lokaleleje fremover. Ulla og Brian var til stede for 

arbejdsgruppen på mødet, og de foreslår, at der på baggrund af vores snak 4. oktober nedsættes 

et udvalg på få personer til hurtigt at udforme grundlaget til denne forhandling. Grundlaget 

godkendes naturligvis af alle tre parter. 

Ulla uddybede det skriftlige oplæg i dagsordenen, med bl.a. gennemgang af tidsforløbet for 
Multihus-byggeriet for de fremmødte fra Seniorklubben, Arkivet og for beboerforeningens 
bestyrelse. Også lukningen af gymnastiksalen, i forhold til ibrugtagningen af multihallen og 
petanque banen, var med. En strategi for en Aktivitetsplan i forhold til Folkeoplysningsloven blev 
debatteret. 
Der opstod en debat om mulighederne for færdiggørelse og indretning af klublokalet, samt om 

petanque banernes overlevelse. 

Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe der skal tilrette vedtægter for både Arkivet, 

Seniorklubben og for Lellinge Beboerforening, så de kan opfylde krav til vedtægter som de 

forskellige forvaltninger i Køge Kommune stiller. Fra Arkivet deltager Henning Mathiesen, fra 

beboerforeningen er det Ulla og Jan M. Seniorklubben giver besked om hvem der deltager fra dem. 

Seniorklubben sender ansøgning til Køge Kommune om tilskud for den næste periode. 
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Herefter fortsatte beboerforeningen sit bestyrelsesmøde: 

 

3. Godkendelse af referat  

Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde 6. september, herunder opfølgning på beslutninger. 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning 

Nyt fra Birthe, herunder opsamling på medlemstal. 
Udsat til næste møde. 

 

5. Forslag til behandling  

Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling, samt med eventuelle 

bilag. 

A. Multihuset  
1. Brian og Ulla foreslår, at vi holder en borgerevent tirsdag den 16. oktober 2018 i 

klubhuset på stadion, hvor vi orienterer fra infomødet med Kultur- og 
Idrætsforvaltningen 25. september, og hvor vi viser tegninger af byggeri og 
byggeplads. På eventen fremlægges desuden en tidsplan for byggeriet. Det 
holdes som et åbent hus-arrangement med lidt servering og forhåbentlig god 
stemning. 
Der var enighed om at gennemføre en event tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 
19:00, hvor bestyrelsen mødes kl. 18:45. 
Opgaverne i forbindelse med eventet blev fordelt. Ulla sørger for markedsføring 
på Facebook og i nyhedsbrev til vores medlemmer, samt tekst til A-stander 
plakater, som Brian får fremstillet og sat op. Brian sørger for drikkevarer. Ulla 
sørger for at indhente tegninger i kommunen til opsætning i klubhuset. 
 

2. Brian og Ulla foreslår, at vi indkalder til fælles bestyrelsesmøde mellem 
beboerforeningen og idrætsforeningen, hvor også arkivet og seniorklubben skal 
være velkomne. Mødet skal holdes før vores årsmøde i november. Her skal tales 
prioritering af det, som foreløbig er taget ud af kontrakten – indtil det viser sig 
om der er penge til overs på kontoen for ”uforudsete udgifter”. Vi skal tale 
økonomi, herunder hvad vi kan bidrage med selv som foreninger og på hvilke 
betingelser. En betingelse kunne være, at de lokale, ydende foreninger i Lellinge 
får fuld råderet over klublokalet. 
Brian er i gang med at indkalde. 
 

B. Gymnastiksalen bliver overdraget til Vestergaard pr. 1. januar 2019 
Hvilke overvejelser bør vi gøre os i forhold til blandt andet Banko i foråret? 
Punktet blev udsat. 
 

C. Møde med Brugsens bestyrelse om Info-skærm og Netværk  
Brian orienterer om de planer, som han og Peter Vestbjerg er nået frem til. 
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Brian orienterede om seneste udvikling, og vi afventer det videre initiativ fra Peter 
Vestbjerg. 
 

D. Årsmødet 2018  
Herunder emner til nye medlemmer af bestyrelsen og ny formand. 
Bestyrelsesmedlemmerne Birthe, Preben, Ulla og Jan M. er på valg. Preben, Birthe 
og Jan M. genopstiller. Dertil er suppleanterne Randi (1), Jan P. (2), og Bjarne (3) 
også på valg. 
Ulla ser på vedtægter og forslag til aktivitetsplan for 2019 til mødet 24. oktober. 
 

E. Halloween  

Peter og Randi fremlægger ideer til beboerforeningens aktiviteter den 2. 

november 2018. 

Fint oplæg som der var enighed om at tilslutte sig. Peter og Randi var ikke til 

stede, men skal efterfølgende komme med oplæg til fælles markedsføring med 

kirken. Tekster leveres til Ulla, som tager sig af Facebook, nyhedsbrev og leverer 

tekst til A-standere til Brian. 

 

F. Shelter og stier 

Kort orientering, samt mulighed for at stille spørgsmål. 

Jan M. oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt stor tilfredshed 

med vores høringssvar til Køge Kommunes kommende Kommuneplan. 

 

6. Ekstraordinære punkter til dagsordenen 

Husk, at vi holder november-mødet allerede onsdag den 24. oktober, og at vi starter kl. 18:00. Det 

skyldes, at vi blandt andet skal forberede budgettet for næste år til årsmødet. Det kan (måske) 

blive et kort møde.  

 

Banko og Vikingeborgen blev sat på dagsordenen som punkt 6.A Banko og 6.B Vikingeborgen. 

A. Banko 

Banko blev planlagt. 

B. Vikingeborgen 

Preben orienterede fra omvisningen på selve Vikingeborgen, og Jan M. fra borgermødet på 

Rådhuset om projektet. 

 

7. Evt. 

Intet. 


