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Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening  
torsdag den 22. april 2021 kl. 19:00 i Brugsens mødelokale 

 
 
 
1.      Til stede, afbud og valg af referent og af dirigent 
Til stede var Birthe Hansen, Hans Henrik Juda, Brian Sørensen, Susanne Kirkeby, Bjarne Pedersen, 
Peter Friis, Jan Poulsen og Jan Meilby. 
Der var afbud fra Kenneth Hansen og fra Preben Larsen.  
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 3.12.2020 blev godkendt. 
 
3.      Økonomi, medlemstal og medlemshvervning 
Der var 61.900 kr. på beboerforeningens bankkonto, oplyste Peter.  
Der var enighed om at beboerforeningen udsender kontingentopkrævninger for det nuværende år. 
Og der var også enighed om at forsøge at gennemføres et ”genstarts-arrangement”, som kunne 
være spisning i forbindelse med Skt. Hans festen 2021.  
 
4.      Forslag til behandling  
Forslagene behandles som særskilte underpunkter efter skriftlig indstilling og eventuelle bilag 

A. Kommunikation 
Bordet rundt, hvor der blev talt om hvad der er sket i Lellinge og om hvad der optager 
bestyrelsens medlemmer. 
 
Brian fortalte om det fortsatte forløb, som handler om, om det skal være Køge 
Kommune eller Køge Nord Sport Center, der skal administrere Multihuset. Brian er 
blevet bestyrelsesmedlem i Køge Nord Sports Center. 
 
Byrådsmedlem og formand for Teknik- & Ejendomsudvalget, Erik Swiatek og 
Byrådsmedlem og Økonomi Udvalgsmedlem, formand for Klima- & Plan Udvalget og 
medlem af Teknik- & Ejendoms udvalget, Niels Rolskov, skal på byvandring i Lellinge. 
Niels (den 23/4), Erik (Vi afventer datoforslag)  
Emnerne er: 

• Oprydning på savværksgrunden 

• Vedligehold af stien og broen på savværksgrunden  

• Reetablering af trappe til savværksgrunden 

• Mulighed for et shelter nær savværksgrunden   

• Forskønnelsen af ”Karens Plads” 

• Ny alternativ gå passage fra Grønnevej til Stadion 

• Istandsættelse af det gamle klubhus  

• Etablerering af en internetforbindelse i Multihuset 

• Reparation/ny asfalt på Baneledet 

• Færdiggørelse af helleanlæg på Ringstedvej 
Deltagere fra LB:  Brian og Peter 
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B. Stier / shelter  
Intet nyt, men der blev fremvist et læserbrev fra en lokalavis. Læserbrevet handlede om 
et pars vandreoplevelser på deres tur på Køge Å Stien. Det var særligt den manglende 
skiltning og især stiforløbet ved Lellinge, som de fremhævede som meget uheldigt. 
Altså en vurdering af Køge Å Stien som ligner vores. 
 

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. 
Intet. 
 
6.      Evt. 
Intet. 
 
Næste møde bliver afholdt den 6.5.2021 kl. 19:00 i Multihuset. 
 
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 
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 

 
 


