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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening  
torsdag den 28. februar 2019 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale 

 
 
 
 
 
1.      Til stede, afbud og valg af referent og af dirigent 
Til stede var Preben Larsen, Birthe Hansen, Brian Sørensen, Søren Ree Andersen, Susanne Kirkeby, 
Jan Poulsen, Kenneth Hansen, Peter Friis og Jan Meilby. 
Der var afbud fra Jan Poulsen og fra Bjarne Pedersen.  
Susanne Kirkeby blev valgt som ordstyrer og Jan Meilby blev referent. 
 
2.      Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde  
Herunder opfølgning på beslutningerne 
Referatet fra den 7. februar 2019 blev godkendt. 
 
3.      Økonomi, medlemstal og medlemshvervning 
Birthe oplyste, at der er omkring 79.000, - kr. på vores konto i banken. Dertil har obligationerne 
fortsat en værdi på omkring 95.000, - kr.  
Der blev ikke talt om medlemshvervning. 
 
4.      Forslag til behandling  
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling og eventuelle bilag 

A. Kommunikation 
Hvordan ser situationen ud?  
Brian fortalte, at han og Peter i dag havde tømt vores depot på Føllehavegården. Det 
skulle tømmes her og nu. 
Peter fik OK til at oprette en fælles profil, således, at vi fremtræder som foreningen og 
ikke som enkeltpersoner som nu, når vi er aktive.  
Det blev aftalt, at Peter tager sig af opgaven med ”skærmen”. Brian tager opgaven 
med ”Netværket”. 
 
B. Multihuset  
Der har været afholdt første spadestik og et efterfølgende møde mellem vores 
forhandlings-team og Køge Kommune. Der gives et referat.  
Brian fortalte om arrangementet med det første spadestik til vores kommende 
Multihus. Efter dette arrangement blev der holdt møde mellem politikerne og 
forhandlingsudvalg, som denne dag bestod af Brian og Ulla. Der var en meget hård 
tone på denne del af mødet. Årsagen var bl.a. at der ikke er penge nok til at 
færdiggøre projektet helt, da vægge, loftet og gulvet i klublokalet, ikke bliver gjort 
færdigt.  
Der var enighed om at vente til efter næste bestyrelsesmøde, inden der reageres med 
f.eks. en henvendelse til Byrådet, eller med andre tiltag.  
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C. Fastelavn 
Er alt gået som forventet?  
Der blev talt om de sidste detaljer omkring arrangementet. 
 
D. Råger 
Fortsættelse af emnet. 
Susanne oplyste, at Vallø Stift hvert år regulerer antallet med 4 til 500 unger i rederne. 
Om vores henvendelse har ført til fastsættelse af et nyt antal, vides ikke. Dertil blev der 
talt om at det også er vanskeligt at afgøre en floks fysiske placering, da den hele tiden 
flytter sig. 
På Facebook har der været en afdæmpet debat som mest har rettet sig hen mod at 
lade rågerne i fred. 
Der var enighed om at afslutte emnet og lade det være op til dem der føler sig generet 
af rågerne, og dem der kan regulere dem, at finde en passende regulering. 
 
E. Banko 
Planlægning af forårets banko.  
Banko blev planlagt og opgaverne fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. 
Der var enighed om at bestyrelsen møder kl. 18:00, så opstillingen af borde og stole 
kan starte lige så snart at gymnastiksalen er ledig efter idrætsaktivitet.  
Jan M. oplyste at han ikke kan komme kl. 18:00, men kommer så hurtigt som muligt. 
 

5.      Ekstraordinære punkter til dagsordenen 
Hvis der er emner som ønskes behandlet, men som ikke findes på dagsordenen, så er det under 
dette punkt at emnerne skal tilføjes. 
Der blev tilføjet ”Bebyggelsen på Strædet” til dagsordenen som punkt 5.A. 
5.A Bebyggelsen på Strædet 
Preben oplyste at en beboer på Strædet har fortalt, at der er et stort rotteproblem i dette område. 
 
6.      Evt. 
Intet. 
 
Emner som bestyrelsen ønskede 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 
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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 


