Referat fra bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
Torsdag den 6. maj 2021 kl. 19:00 i Multihuset

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent
Til stede var Hans Henrik Juda, Bjarne Pedersen, Peter Friis, Susanne Kirkeby, Brian Sørensen og
Jan Meilby.
Der var afbud fra Jan Poulsen, Birthe Hansen, Kenneth Hansen og fra Preben Larsen.
Der var ikke brug for en ordstyrer. Jan Meilby blev valgt til at være referent.
Restriktionerne omkring Covid-19 påvirkede fortsat bestyrelses- og foreningsarbejdet i
beboerforeningen. Derfor var dagsordenen til dette møde anderledes end den normalt ville være.
Emnerne på mødet blev målrettet til forhold som kunne gennemføres, eller emner som der skulle
tages stilling til.
Dagsordenen kom til at indeholde følgende punkter:
• Bestyrelsessammensætning
• Orienterings-løbekort over Savværksgrunden
• Trampestier
• Byturene
• Borgerråd
• Skt. Hans 2021
Bestyrelsessammensætning
Kenneth udtræder af bestyrelsen, hvorefter sammensætningen af bestyrelsen kom til at se ud på
følgende måde:
Formand:
Brian Sørensen
Næstformand:
Susanne Kirkeby
Kasserer:
Peter Friis
Sekretær:
Jan Meilby
Bestyrelsesmedlemmer: Preben Larsen, Birthe Hansen og Jan Poulsen
Første suppleant:
Bjarne Pedersen
Anden suppleant:
Hans Henrik Husgaard
Orienterings-løbekort over savværksgrunden
Hans Henrik oplyste, at ”Orienteringsløbs-klubben” gerne vil udarbejde et løbskort over
Savværksgrunden, men først efter at ”genopretningen” - herunder placeringen af et shelter - er
afsluttet.
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Hans Henrik fortalte, at det simpel hen er et for stort arbejde at udarbejde et kort over et område,
som hurtigt vil blive ændret så meget, så et nyt må udarbejdes. En ”genopretning” og en
etablering af et shelter på savværksgrunden, vil i den forbindelse være store ændringer.
Trampesti
Der blev talt om trampestier i og omkring Lellinge, som der er en del af. Nogle er officielle med
rutenummer, andre er ”opståede” ved at vejen bliver brugt så meget, så der opstår en trampesti.
Der var enighed om at Køge Å Stien nogle steder har et uoverskueligt forløb med flere mulige
parallel løb. Arbejdsgruppen der arbejder med stier og shelter ser på problemstillingen.
Der var også enighed om, at dele af trampestier omkring Lellinge har uhensigtsmæssige forløb,
som f.eks. ved at de går tværs over en mark, i stedet for at løbe langs yderkanten af marken. På et
senere tidspunkt skal beboerforeningen forsøge at gøre forløbet af disse trampestier mere
hensigtsmæssige, så eventuelle konflikter med ejerne - eller brugerne - af jorden undgås.
”Byturene”
Brian fortalte om byturene med Niels Rolskov (Ø) - formand for Klima- og Plan Udvalget - og med
en ansat fra ETK. Det var hyggelige ture med en god og positiv stemning, hvor der bl.a. blev talt om
følgende emner:
• Renovering af broen over Eigils Bæk mellem Banestien og Savværksgrunden
• Etablering / renovering af trappen samme sted
• Forbedring af selve stien gennem Savværksgrunden mellem Overdrevsvejen og Banestien
• Bro over Åen med en sti uden om Grønnevej 8
• Forskønnelse af ”Karens Plads”
• Etablering af internet i vores nye Multihus
• Færdiggørelse af helleanlæg på Ringsted
• Stisystem ved og uden om Vikingeborgen
Peter oplyste, at Idrætsforeningen søger om en fornyelse af lysanlægget på fodboldbanen
Borgerrepræsentation
Brian oplyste, at beboerforeningen er inviteret til at deltage i en lokal ”borgerrepræsentation”,
hvis ”Vikingeborgene”, herunder vores lokale Vikingeborg, bliver tildelt titlen som FN’s Verdensarv
- kommer på UNESCO Verdensarvsliste - og der etableres et formidlingscenter ved Lellinge.
Det blev besluttet at tilslutte beboerforeningen til ”Borgerrepræsentationen”.
Skt. Hans 2021
Der blev talt om at være klar til at kunne gennemføre et Skt. Hans arrangement hvis Covid-19
situationen tillader det. Det kunne være et Skt. Hans arrangement med spisning, med flere grill og
hvor selve Multihuset vil være lukket.
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
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