Referat fra Lellinge Beboerforenings Årsmøde 2019
Årsmødet blev afholdt den 14. november 2019 i Idrætsforeningens klublokale. I år måtte selve
gennemførelsen af Årsmødet ske uden spisning og i de lokaler, som om meget kort tid skal
erstattes af helt nye tidssvarende lokaliteter i Multihuset.
Bestyrelsesformand Brian Sørensen bød velkommen og foreslog Bjarne Pedersen som dirigent.
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
Årsmødet valgte Bjarne Pedersen som dirigent, og han konstaterede, at Årsmødet var lovligt
indvarslet.
Kenneth Hansen og Helge Pedersen blev herefter valgt som stemmetællere.
2. Formandens beretning
Formand Brian Sørensen fremlagde sin beretning, som havde følgende hovedpunkter:
Travlt år. Det har være et meget travlt år for bestyrelsen. Igen. Og så er Søren Ree Andersen flyttet
og derfor også udtrådt af bestyrelsen.
Fastelavn. Der var noget der lignede rekorddeltagelse af både børn og voksne, i både Kirken og i
vores del, med den traditionelle tøndeslagning i den nu forhenværende gymnastiksal. Jeg
fornemmede at alle havde nogle gode timer sammen, trods de trange kår. Gruppen ”Troopers for
Charity” var underholdningen. De optrådte gratis, men så gerne, at vi donerer et beløb til
velgørende formål. Vi har valgt at støtte ”Julemærkehjemmene”.
Banko. Det var et vellykket forårs Banko, som desværre ikke kunne gentages i dette efterår. Men
vi kommer stærk igen til foråret når Multihuset er klart.
En stor tak til alle der var sponsorerer til vores forårsbanko. Tak for de flotte gevinster, uden jer
ville vores banko ikke være det samme.
Affaldsindsamling. Den årlige affaldsindsamling blev gennemført i maj måned og var endnu engang
vellykket. Der blev indsamlet rigtig meget, så indsatsen kan vi alle være stolte over.
Skt. Hans bål. Skt. Hans blev gennemført på trods af et par hektiske dage umiddelbart op til
arrangementet, hvor vi pludselig måtte finde en ny bålplads. Et græsareal skulle ryddes, et bål
skulle flyttes og vandforsyning findes. Og dertil skulle en ny information udsendes til jer, så ingen
kom til at gå forgæves.
En stor tak til ”ETK” og til ”Mather” for hurtig assistance, samt også en særlig tak til Inge, der som
nærmeste nabo sikrede vandforsyningen.
Halloween. Halloween blev en festlig stund for dem som deltog. Det blev et super arrangement,
hvor Louise i Kirken optrådte som hovedløs konferencier. En dejlig oplevelse for alle med
efterfølgende overflod af Pizza. Der var også skattejagt og godteposer i klubhuset.
Lidt malurt var der dog, da fraværet af lokale børn og unge var stort. De havde nok andre gøremål
den aften. Vi er gået i tænkeboks for at finde en form som tiltrækker flere lokale.
Tak til familierne Friis, Kalmar og Lintrup for deres indsats.
De andre opgaver. Og så er der de ”små” opgaver som ikke ser store ud, men som tager tid.
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•

Det har være opgaver som arbejdet i foreningsnetværket, med bl.a. Infoskærmen i
Brugsens vindue.
• Det har også været opgaven med at få en passende regulering af Rågerne i området.
• Vi planlægger af afholde en ”Syng Dansk aften”.
• Og så har vi været udsat for svindel, hvor en ukendt har svindlet beboerforeningen for
16.000, - kr. Politiet har opgaven med at finde svindleren.
• En passage fra Grønnevej og ud til boldbanerne langs med Egerisbækken har også taget tid,
• ligesom børneattesterklæringer har.
• Også arbejdet med at få indflydelse på den nye Kommuneplan for Køge kommune har
taget tid.
Vedtægter. Og nu vi er ved anvendelsen af tid, så har vi brugt meget tid på sammen med
kommunen at få tilrettet nye vedtægter, som jeg håber, bliver godkendt af jer senere.
Ændringerne i forslaget til nye vedtægter, er et krav fra kommunen. Uden de nye vedtægter kan vi
hverken låne eller leje lokaler i Multihuset. Vi skal gøre os selv i stand til at få en kommunal
fuldmagt, er det ufravigelige krav.
Der har været afholdt møder med Seniorklubben inden den endelige formulering af de nye
Vedtægter, for at opnå enighed og forståelse for de nødvendige ændringer. Og for at Lellinge i alle
sammenhænge kan fremstå som et samlet og enigt Lellinge. En af de store ”knaster” har været at
kommunens jurister ikke vil have formuleringer som ”foreninger i foreninger”.
Det er bestyrelsens holdning, at afdelinger, klubber, udvalg eller hvad vi kalder disse aktive under
beboerforeningen, skal fungere som selvdrevne enheder. De kan have eget budget,
budgetansvarlig og egen forretningsorden, men for sammenholdets skyld, er vi samlet i
beboerforeningen.
Generelt må vi sige, at vi har haft et fremragende samarbejde med kommunen, både med
politikerne og med embedsværket.
Multihuset. Og ja, vi havde håbet at Multihuset havde været færdigt, så vi kunne have været der
nu. Men Multihuset blev først afleveret til kommunen i dag, som så skal udarbejde en
ibrugtagnings attest. Og om 14 dage nedrives disse gamle og udtjente lokaler, hvorefter den stor
forvandling er afsluttet.
Jeg har selv besøgt Multihuset. Det er flot og I kan godt glæde jer.!
Tak til de mange som støtter op om vores arrangementer, eller som på anden vis får vores
lokalsamfund til at fungere til fælles bedste.
Resten af bestyrelsen skal også have en stor tak for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor alle
bidrager. Vi er et godt team her i Lellinge.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for
eventuelle udvalg under beboerforeningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt /
forretningsorden
Arkivet:
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Formand Brian Sørensen oplyste, at han havde modtaget en beretning fra Henning Mathiesen,
som ikke selv kunne være til stede.
Selve arkivet var pakket ned og placeret i et sikkert depot hos Borup Lokalarkiv. Derfor har der ikke
været egentlig aktiviteter, men det er fortsat muligt at aflevere materiale, men nu skal det ske
direkte til Henning. Så det har været en stille, men også en vanskelig periode, mens arkivet venter
på Multihuset. Når arkivet er på plads i Multihuset, forventes det, at aktiviteterne genoptages.
Seniorklubben:
Finn Hoffmann fra Seniorklubben fortalte, på den sædvanlige muntre måde, om de mange
aktiviteter som var blevet gennemført i Seniorklubben i løbet af året. Finn fortalte om 25
forskellige velbesøgte arrangementer. Mange med frokost.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Birthe Hansen gennemgik det fremlagte regnskab og oplyste også, at der nu var 328
betalende medlemmer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet et forslag og Finn Hoffmann et andet:
Vedtægter.
Formand Brian Sørensen gennemgik det fremlagte forslag til ny vedtægt for beboerforeningen.
Han gjorde det helt klart, at det ikke ville være muligt for beboerforeningen at låne eller leje
lokaler i Multihuset, med mindre de forslåede ændringer i vedtægten blev vedtaget.
Forslaget til nye vedtægter kom under afstemning. 36 stemte for, 1 stemte imod og ingen stemte
hverken for eller imod.
Forslaget til nye vedtægt er herefter Lellinge Beboerforenings Vedtægt.
Forslaget fra Finn Hoffmann.
Finn Hoffmann foreslog, at der blev oprettet en arbejdsgruppe, som skulle arbejde meget
målrettet og hurtigt, med de analyseopgaver som bestyrelsen ønsker behandlet. Arbejdsmetoden
skulle ligne det som Finn selv har prøvet jobmæssigt.
Der var ikke tilslutning til at opstarte analysearbejdsmetoden.
6. Kontingent
Der var enighed om, at kontingentet fortsætter uændret.
7. Budget for næste år
Birthe fremlagde bestyrelsens forslag til et budget for det næste år.
Budgettet blev vedtaget.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Brian Sørensen, Søren Ree Andersen og Peter Friis var på valg. Søren var fraflyttet byen og
ønskede ikke at genopstille. Brian og Peter ønskede at genopstille.
Årsmødet foreslog at 1. suppleant Jan Poulsen blev valgt som ordinært medlem af bestyrelsen.
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Herefter blev Brian Sørensen, Peter Friis og Jan Poulsen valgt til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter
Hans Henrik Husgard blev foreslået som suppleant. Og da Bjarne Pedersen og Kenneth Falck
Hansen ønskede at genopstille som suppleanter, valgte Årsmødet, at Bjarne Pedersen blev valgt
som 1. suppleant, Kenneth Falck Hansen blev 2. suppleant og Hans Henrik Husgard blev valgt som
3. suppleant.
10. Valg af revisor
Torben Ellegaard og Gitte Ellegaard blev begge genvalgt som revisorer.
11. Valg af revisorsuppleant
Årsmødet valgte ikke at vælge en revisorsuppleant.
12. Evt.
Der blev talt om de aktiviteter ved Vikingeborgen, som måske kommer, hvis Museet for Vikingerne
bliver etableret.
Herefter blev der talt om Seniorklubbens placering før og efter overgangen til den nye Vedtægt.
Der var enighed om at Forvaltningens skriftlige optræden var uheldig.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening den 14. november 2019

Brian Sørensen. Bestyrelsesmedlem

Birthe Hansen. Bestyrelsesmedlem

Preben Larsen. Bestyrelsesmedlem

Bjarne Pedersen. 1. suppleant

Peter Friis. Bestyrelsesmedlem

Jan Poulsen. Bestyrelsesmedlem

Susanne Kirkeby. Bestyrelsesmedlem

Jan Meilby. Bestyrelsesmedlem

Kenneth Falck Hansen. 2. suppleant

Hans Henrik Husgard. 3. suppleant
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