Referat fra Årsmødet 2021 i Lellinge Beboerforening
Årsmødet blev afholdt fredag den 12. november 2021 i Multihuset.
Punkt 1. Valg af dirigent
Formand Brian Sørensen bød velkommen og foreslog Bjarne Pedersen som dirigent. Herefter
valgte et enigt Årsmøde Bjarne Pedersen som dirigent.
Bjarne konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt og spurgte om der var fuldmagter. Der var
ingen fuldmagter, hvorefter Bjarne straks gik videre til punkt 2.
Punkt 2. Valg af stemmetæller
Ulla Nygaard blev valgt af Årsmødet som stemmetæller.
Punkt 3. Formandens beretning
Brian Sørensen fremlagde sin beretning, som havde følgende punkter:
- Covid-19 restriktionerne stoppede alle aktiviteter ligesom det også forhindrede at der blev
afholdt Årsmøde sidste år.
- Tak til Brugsen for lån af lokaler til bestyrelsens mødeaktiviteter.
- Der har været afholdt affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening.
- Skt. Hans bål 2021 var meget vellykket med skønt vejr. Der blev opfordret til at flere
deltager ved fællesspisningen i forbindelse med næste Skt. Hans bål fest.
- Der har været afholdt ”byvandringer” med politikere fra Byrådet og beslutningstagere fra
ETK. Formålet er at vi kunne vise dem de udfordringer som findes i Lellinge. Vi viste dem:
o Ønsket om en ny gangbro over bækken ved Banestien
o Bedre stier i Lellinge for gående og cyklende
o Forskønnelse af Karens Plads
o Trafikken på Ringstedvej gennem Lellinge
o Det gamle klubhus
o Lys ved Multihuset
- Der har været dialog om afholdelse af vælgermøde i Multihuset i forbindelse md
Kommunal- og Regionsvalget, herunder anvendelsen af Multihuset som valgsted
- Etablering af et museum Borgring, hvor vi forventer at blive med inddraget
- Halloween 2021 var en stor succes med 100 børn og voksne, Det bliver gentaget den
20.10.2022
- Det ser ud som om at Lellinge har klaret sig godt gennem Covid-19 perioden.
Brian sluttede af med at takke bestyrelsen.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
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Punkt 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Peter Friis fremlagde regnskabet. Det var et anderledes regnskab end tidligere på grund
af situationen med nedlukning. Der mangler f.eks. indtægter fra omkring 60 medlemmer, som ikke
har betalt kontingent, ligesom der heller ikke har været indtægter fra banko.
Der var begrundet håb om at medlemmerne vender tilbage når aktiviteterne igen begynder.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Punkt 5. Budget
Peter fremlagde bestyrelsen ønsker for næste år.
Budgettet blev godkendt.
Punkt 6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og samtidig afvente hvordan den økonomiske situation
for foreningen udvikler sig. Det betyder at et almindeligt kontingent koster 75 kr. for et år, dog kun
50 kr. for et år for pensionister. Prisen for Seniorklubben forbliver 75 kr. for et år.
Årsmødet vedtog uændret kontingent.
Punkt 7. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år
Der var ikke indkommet forslag.
Bestyrelsen ønskede at forsætte arbejdet som beskrevet i formandens beretning. Der er også et
shelter på vej som kan være med til at styrke fællesskabet i Lellinge.
Bestyrelsens aktivitetsplan blev godkendt.
Punkt 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Susanne Kirkeby, Jan Meilby, Birthe Hansen og Preben Larsen er på valg. Susanne Kirkeby, Jan
Meilby og Preben Larsen ønsker genvalg. Birthe Hansen ønsker valg som suppleant. Danielle
Skovbo ønskede valg til bestyrelsen.
Årsmødet valgte Susanne Kirkeby, Jan Meilby, Preben Larsen og Danielle Skovbo til bestyrelsen.
Punkt 9. Valg af suppleanter
Årsmødet valgte Birthe Hansen som 1. suppleant, Lone Craig som 2. suppleant og Bjarne Pedersen
som 3. suppleant.
Punkt 10. Valg af revisorer
Torben og Gitte Ellegaard blev genvalgt som revisorer.
Punkt 11. Valg af revisorsuppleant
Årsmødet valgte ikke at vælge nogen revisorsuppleant.
Punkt 12. Eventuelt
Der blev givet en kort orientering om Seniorklubben.
Det blev foreslået at aktivitetsplanen blev lagt på hjemmesiden.
Det blev oplyst at informationsskærmen i Brugsens vindue opstartes igen.
Det blev foreslået at der hænges opfordringer op til at betale kontingent.

2

