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Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 4. november 2021 kl. 19:00 i Multihuset 
 

 

 

 

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Bjarne Pedersen, Peter Friis, Birthe Hansen, Hans Henrik Juda, Susanne Kirkeby, Brian 

Sørensen, Preben Larsen og Jan Meilby.  

Der var afbud fra Jan Poulsen. 

Susanne Kirkeby blev ordstyrer. Jan Meilby blev valgt til at være referent. 

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste møde - 14.10.2021 - skal godkendes. Referatet er udsendt sammen med denne 

dagsorden. 

Referatet blev godkendt. 

 

Økonomi 

a) Regnskab gennemgang 

b) Regnskab underskrives 

c) Budget for det kommende år? 

Peter oplyste, at der nu er udarbejdet et regnskab som er underskrevet, godkendt og revideret. Et bilag på 

1.071,18 kr. er bortkommet, så der er en ekstra udgift. 

Der var enighed om at Peter udarbejder et budget for det kommende år ud fra de seneste år. Kontingentet 

foreslås uændret.  

Peter oplyste at der er omkring 60.000 kr. på vores konto, samt lidt over 90.000 kr. i obligationer. 

 

Årsmøde 

A. Lellinge Beboerforening 

Planlægning af vores Årsmøde den 12/11 kl. 19  

Opgaverne blev fordelt og det blev aftalt hvordan gennemførelsen skulle finde sted. 

a) smørrebrød med tilmelding (Peter)  

Det blev besluttet at det bliver Det Lille Køkken / Skensved der leverer smørrebrød. 

b) Indkaldelse (Peter)  

Peter sørger for at indkalde. 

c) A-skilte (Brian) 

Brian sørger for at A-skiltene kommer frem. 

d) Hvem stiller op  

Jan M., Susanne, Preben er på valg og ønskede alle genvalg. Birthe er også på valg og ønskede at 

blive suppleant.  

Jan P. har oplyst at han ikke behøver at forblive i bestyrelsen.  

Derudover er der en kandidat til bestyrelsen, ligesom der også blev talt om hvem der måske kunne 

tænkes at ville stille op til valget. Der blev foreslået nogle mulige kandidater. 

Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 18:30. 

 

B. Lokalarkivet regnskab m.v. 

Der var enighed om at Brian tager kontakt til Henning. 
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Evaluering 

a) Halloween  

Der var enighed om at det var et meget vellykket arrangement med omkring 100 deltagende. 

Det er blevet aftalt med Kirken, at arrangementet af praktiske årsager ender i Multihuset næste 

år. 

b) Vælgermøde  

Det var også et meget vellykket vælgermøde, men næste gang skal der være mulighed for flere 

opfølgende spørgsmål, så politikerne ikke kommer så ”let over” eller ”uden om” de valg som de 

har truffet.  

 

Borgring 

Er der nyt og hvor opsøgende skal beboerforeningen være omkring nye aktiviteter i transportkorridoren.? 

Der blev talt det nye museum. 

 

Banko den 30/11 

Gevinster, Hvem gør hvad 

Opgaverne i forbindelse med gennemførelsen af banko blev fordelt. Der var enighed om at der gives 

gavekort til Brugsen i stedet for kød. 

Der var enighed om at alle melder tilbage til Brian, om den opgave den enkelte har fået tildel, om den er 

lykkedes. 

Dørene til banko åbnes 18:30. Selve banko starter 19:15. 

  

Ide-bank 

Der blev talt om at oprette en ide-bank. Der skal tales mere om emnet på et senere tidspunkt. 

 

Bordet rundt 

Peter oplyste, at vi skal søge om en landzone-tilladelse for at kunne få lov til at opsætte et shelter. Så det 

gør Peter. 

Skærmen i Brugsens vindue kommer nok snart i gang igen, oplyste Peter. 

Der er spurgt ind til, hvordan forvaltningen har tænkt sig at beskytte gulvet i vores nye Multihus, under 

valghandlingen til Kommune- og Regionsvalget. 

Det blev også oplyst, at Peter har overtaget Lellinge Køb/salg/bytte/hjælp hjemmesiden. 

 

Udarbejdelse af dagsorden 

Hvis der er emner som ikke er på dagsordenen, men som ønskes behandlet, så er det under dette punkt at 

emnet skal tilføjes dagsordenen.    

Der var ingen yderligere emner. 
 

Evt. 

Intet. 


