Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 6. september 2018 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale
1. Til stede, afbud fra, samt valg af ordstyrer og referent
Til stede var Ulla Nygaard, Preben Larsen, Jan Poulsen, Bjarne Pedersen, Peter Friis, Brian
Sørensen, Birthe Hansen og Jan Meilby.
Der var afbud fra Søren Ree Andersen og fra Randi Lintrup.
Ulla Nygaard blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent.
2. Godkendelse af referat
Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde 7. juni, herunder opfølgning på beslutninger
Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2018 blev godkendt efter et par små ændringer. Et nyt
referat udsendes.
Ulla følger op på medlemshvervningen i Lellinge Østermark.
3. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning
Nyt fra Birthe, herunder opsamling fra medlemshvervningen over tre aftener i juni.
Birthe oplyste, at der er kommet 59 nye medlemmer, hvilket der var enighed om var et rigtigt flot
resultat. Der er 85.615 kr. på kontoen, samt lidt kontanter. Birthe oplyste også, at vores bank Nordea - har varslet nye og højere gebyrer for vores bankkonto.
Det blev besluttet, at regnskabsafslutningen for i år behandles på november-bestyrelsesmødet,
hvor budgettet for næste år også udarbejdes. November-mødet blev flyttet til onsdag den 24.
oktober 2018 kl. 18:00. Mødet den 1.11.2018 - november-mødet - gennemføres ikke.
4. Forslag til behandling
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling, samt med eventuelle
bilag
A. Multihuset
Forvaltningen svarer i midten af august henholdende på vores henvendelse om at få
en status. Der holdes fortsat møder mellem Hanne Stenbek og Dansk Halbyg. Ulla
følger op og kontakter Karina igen lige før bestyrelsesmødet.
Det blev besluttet, at Ulla kontakter Køge Kommune om vores inddragelse, inden den
endelige kontrakt med Dansk Halbyg underskrives. Målet er, at forholdet mellem
selve hallens størrelse og antallet af omklædningsrum - herunder
dommeromklædning - kommer til debat, hvor vi deltager.
B. Lokalplan for Skole- og SFO-grunden
Lokalplanen er vedtaget med hensyntagen til vores og naboers ønsker om at få
bygget i én etage ind mod naboerne til skolegrunden mod syd jf. Ullas mail fra 15.
august, hvor også forvaltningens nye indstilling er sendt med.
Lokalplanen er nu vedtaget i Byrådet.
Forløbet, hvor en ”aftalt” udformning af bebyggelsen ændres uden at vi inddrages,
hvor vi endda først opdager ændringen på et offentligt møde, var igen fremme.

1

C. Kontingentopkrævningen 2019
Ideer til at få hele Lellinges opmærksomhed, når kontingentet for 2019 skal
opkræves. Ulla foreslår en husstandsomdeling samt den sædvanlige mail/nyhedsbrev
til alle medlemmer.
Der var enighed om, at der udsendes en kontingentopkrævning til alle i Lellinge.
Formålet er at blive mere synlige, så vi beholder flest mulige medlemmer og bruger
færrest mulige ressourcer på kontingentopkrævningen, herunder påmindelser m.m.
Husstandsomdelingen giver samtidig en mulighed for at få flere medlemmer.
D. Møde med Brugsens bestyrelse om Info-skærm og Netværk
Hvad stiller vi op?
Ulla fortalte om forløbet af arbejdet i Netværket, herunder også om Info-skærmen.
Det blev besluttet allerede på junimødet, at Brian overtager Ullas plads som
beboerforeningens repræsentant i Netværket. Ulla skriver til Peter Vestbjerg om
dette, så han kan kontakte Brian og de sammen taler fremtid for info-skærm og
netværk.
E. Årsmødet 2018
Herunder emner til nye medlemmer af bestyrelsen og ny formand.
Der var debat om nye emner til bestyrelsen, herunder en kandidat til
formandsposten.
Der var enighed om, at alle i bestyrelsen tænker på hvem der kunne indvælges i
bestyrelsen. Målet er at vi får en fuldtallig og effektivt arbejdende bestyrelse.
F. Stier/shelter
Jan Poulsen og Jan Meilby vil på mødet fremlægge et forslag, svarer på spørgsmål og
ønsker en god debat, som gerne skulle føre frem til en plan, som giver Lellinge et
shelter og en opkobling på natursti-systemet.
Overordnet set, så bestemmes udviklingen i Køge Kommune af Kommuneplanen.
Den udarbejdes hvert 4. år og beskriver udviklingen for de kommende 12 år. At få en
bestemt udvikling - et ønske - med i kommuneplaner, er derfor vigtigt.
Kommuneplanen for den kommende periode er lige nu til høring, så det er nu vi skal
have indskrevet vores ønsker. Høringsfristen udløber den 21. september 2018.
Jan M. kom ikke med i det udvalg i Køge Kommune som arbejder med udbygningen
og udviklingen af naturstierne, altså adgangen til naturen. Kommune ønsker ikke at
knytte beboerforeningen - og vores interesser - for tæt på opgaveløsningen med at
beskrive brugen af, og adgangen til, naturen.
Danmarks Naturfredningsforening har valgt at bruge deres resurser på at forbedre
forholdene for moserne og de fredede arealer, i samarbejde med ornitologerne. Så vi
kan ikke rigtig får hjælp derfra, til vores ønske om bedre mulighed for at komme ud i
naturen.
Jan P. og Jan M. fremlagde en plan og en vision.
Visionen var langsigtet, som ud over en attraktiv stiforbindelse som forbinder Køge By
delen af Køge Å Stien med resten af stien på den anden side af Syd Motorvejen, også
indeholder en læringsdel. Læringsdelen kunne undervisningsmæssigt indeholde
emnerne Grundtvig, geologi og Vikingerne.
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Planen handlede om at gøre det lettere og mere attraktivt at benytte naturen i
Lellingeområdet. Det skal ske ved at få etableret et shelter på Savværksgrunden, få
den stimæssigt koblet på Køge Å Stien, som skal have et langt mere attraktivt forløb
mellem Gl. Lellingegård og Køge Å Stien på den anden side af Syd Motorvejen. Også
at reetablere stien fra Grønnevej og skoven, var med. Altså et naturmæssigt
kvalitetsløft.
Der var enighed om at Jan M. udarbejder et forslag til et høringssvar til den
kommende Kommuneplan, som Ulla retter til og sender til Køge Kommune.
G. Halloween
Der var enighed om, at Randi og Peter fortsætter arbejdet, samt at de kommer med
en færdig plan for vores del af Halloween på næste møde.
5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
Emnet ”Banko” blev tilføjet dagsordenen.
A. Banko
Der var enighed om at Banko fra næste arbejdsår starter kl. 19:00.
Opgaverne i forbindelse med banko blev fordelt. Den enkeltes opgaver er som billedfil
vedlagt den mail, som referatet også udsendes med.
Bestyrelsen mødes kl. 18:00; og dørene åbnes kl. 18:30.
6. Evt.
Intet.
Emner som bestyrelsen ønsker at arbejde med:
(De emner der allerede arbejdes med, er markeret med fed skrift)
a. 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.
b. Samarbejdet med de øvrige foreninger i Netværksgruppen Lellinge
Byens fællesskab – evt. undersøgelse af, hvad borgerne ønsker af
udvikling, og hvad de unge ønsker
c. Arbejdet for at få flere medlemmer
d. Mangler vi afklaring i forhold til seniorklubben?
e. Udbygningsplaner for Lellinge – hvor står vi?
f. Steensvej fra Falck til Grønnevej
g. Sti fra Grønnevej til skoven
h. Miljøet omkring Køge Å Stien, og dens manglende forløb gennem
Lellinge
i. Hvordan bruger vi naturen fornuftigt – evt. shelters
j. Trafikken i Lellinge, herunder den tunge, gennemkørende trafik,
fartbegrænsning på Overdrevsvejen, og manglende fortov i svinget på
Overdrevsvejen.
k. Årshjul i vores forening – er der plads til en sommerfest i de år, hvor ingen
andre holder stor fest i byen?
l. Ny Rammeplan for Lellinge
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