Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18:00 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, Bjarne Pedersen, Randi
Lintrup, Brian Sørensen, Ulla Nygaard og Jan Meilby.
Der var afbud fra Jan Poulsen.
Ulla Nygaard blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent.
2. Godkendelse af referat
Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 4. oktober 2018, herunder opfølgning på
beslutninger.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Bjarne Pedersen og Randi Lintrup deltog ikke i dette punkt.
3. Økonomi, medlemstal og medlemshvervning
Nyt fra Birthe, herunder evaluering af Banko og opsamling på medlemstal.
Birthe oplyste, at der nu er 350 medlemmer; og at seneste banko gav et overskud på omkring
3.400,- kr. På vores bankkonto var der et indestående på 89.000,- kr. Og vores obligationer, med
den omtrentlige nuværende kurs, havde en værdi på omkring 95.000,- kr.
Der var enighed om, at der på mødet i januar 2019 bliver sat emnet ”banko” på som dagsordens
punkt, for at få et overblik over leje af lokale, prisen og starttidspunkt for forårs banko.
Bjarne Pedersen og Randi Lintrup deltog ikke i dette punkt.
4. Forslag til behandling
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling, samt med eventuelle
bilag.
A. Multihuset
Evaluering af info-aften den 16. oktober 2018, samt status efter mødet med
Seniorklubben og Arkivet om fremtidige lån af lokaler. Jan og Ulla orienterer fra
mødet den 17. oktober 2018.
1. Det var et godt og velbesøgt borgermøde, men meget få unge deltog. Der var
enighed om at arrangere et nyt borgermøde på et senere tidspunkt, hvis eller når,
der igen er nyt om Multihuset.
2. Mødet med Seniorklubben og Arkivet gik rigtig godt, og der var en god og
positiv stemning under mødet. Ulla forventer at vi modtager en dato til et fælles
møde mellem Forvaltningen og os, forstået som Seniorklubben, Arkivet og
beboerforeningen.
Vi følger vores målsætning om, at foreningerne i Lellinge skal have fuld råderet
over klublokalet i Multihuset uden betaling eller booking, men alene efter aftaler
foreningerne imellem. Altså vilkår som i dag.
Bjarne Pedersen og Randi Lintrup deltog ikke i dette punkt.
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B. Årsmødet 2018
Planlægning af Årsmødet, herunder budget og kommende faste aktiviteter.
Der blev udarbejdet et budget for det næste år. Og der var enighed om at bruge
op til 130.000.- kr. af vores formue til Multihuset. Der var også enighed om en lille
ændring af Forretningsorden, som rundsendes af Ulla. En ny aktivitetsplan som
skal skabe tilfredshed hos Forvaltningen rundsendes også af Ulla.
Det blev besluttet at Peter bliver kontaktperson til Arkivet og Preben bliver
kontaktperson til Seniorklubben.
Der er blevet talt med forskellige emner til nye bestyrelsesmedlemmer, så der er
kandidater når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen på Årsmødet.
Der var enighed om at bestyrelsen møder kl. 17:30 til Årsmødet. Opgaverne i
forbindelse med Årsmødet blev fordelt.
C. Halloween
Peter og Randi fremlægger planen for aktiviteten den 2. november 2018,
herunder fordelingen af arbejdsopgaver, annoncering og opsætning af Astandere.
Randi og Peter oplyste, at Halloween starter kl. 17:30, fredag den 2.11.2018, i
Kirken med ”Gud & Pizza”. Efter en gudstjeneste og mad, fortsætter
arrangementet som en gåtur til Klubhuset med Halloween-løb, slikposer og hygge
i klubhuset.
5. Ekstraordinære punkter til dagsordenen
Hvis der er flere punkter, så placeres de her.
Der blev tilføjet følgende punkt til dagsordenen: ”Facebook”.
5.A. Facebook
Randi oplyste, at der en aften opstod en debat på vores Facebook side. Der blev bl.a. sat en
afstemning i gang af Henrik Hermannsen om vores Facebook side skulle være lukket eller åben.
Randi mindede om på Facebook, at siden er beboerforeningens, og at ændringer besluttes af
bestyrelsen eller evt. af årsmødet. Afstemningen var utidig indblanding, og vi burde nok have
slettet den fra start, men valgte at lade den køre. Randi og Ulla opfordrede til på Facebook, at man
kunne stille forslag på årsmødet den 16. november. Debatten blev lidt beskidt med beskyldninger
om, at bestyrelsen aldrig lytter. Randi valgte i den forbindelse at stoppe i beboerforeningen. Hun
bebudede på Facebook og senere på bestyrelsesmødet, at hun ikke stiller op igen ved årsmødet.
6. Evt.
Randi oplyste at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ellers intet.
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