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Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 2. december 2021 kl. 19:00 i Multihuset 
 

 

 

 

 

Den siddende bestyrelse bød de nye medlemmer velkommen med et ønske om et godt 

samarbejde. 

 

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Birthe Hansen, Hans Henrik Juda, Susanne Kirkeby, Brian Sørensen, Preben Larsen, 

Lone Craig, Danielle Skovbo og Jan Meilby.  

Der var afbud fra Jan Poulsen, Bjarne Pedersen og Peter Friis. 

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

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra Årsmødet blev godkendt. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde fra den 4. november 

2021 blev også godkendt. 

 

Økonomi 

Brian havde fået besked fra Peter om hvordan den økonomiske situation så ud. Brian oplyste, at 

økonomien stort set ser ud som oplyst på Årsmødet, med omkring 61.000 kr. på vores bankkonto.  

Beboerforeningen har de seneste år fået et økonomisk tab på omkring 2.900 kr. om året på de 

midler som vi har placeret i obligationer. Derfor blev det besluttet at flytter vores økonomiske 

midler bort fra obligationerne og over til en sikker investering med lav risiko. Peter vender tilbage 

med et forslag til en investeringsplan. 

Der var også enighed om at der fremover skal udsendes opkrævninger i januar måned, startende 

fra januar 2022.  

Det blev besluttet at yde 2.000 kr. i tilskud til arkivet. Dertil inviteres Henning fra arkivet med til et 

bestyrelsesmøde. 

 

Konstituering  

Bestyrelsen skal vælge formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:  

• Formand.   Brian Sørensen blev valgt som formand   

• Næstformand.   Susanne Kirkeby blev næstformand  

• Kasserer.   Peter Friis blev valgt som kasserer   

• Sekretær.   Jan Meilby blev sekretær 

• Bestyrelsesmedlem.  Preben Larsen 

• Bestyrelsesmedlem.  Hans Henrik Juda 
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• Bestyrelsesmedlem.  Jan Poulsen 

• Bestyrelsesmedlem. Danielle Skovbo 

• 1. Suppleant.   Birthe Hansen  

• 2. Suppleant.   Lone Craig 

• 3. Suppleant.   Bjarne Pedersen 

 

Der var også enighed om at holde bestyrelsesmøder den første torsdag i måneden kl. 19:00 i 

Multihuset. 

 

Arkivet 

Brian orienterer. 

Der blev orienteret om arkivets særlige status i Lellinge. Der var enighed om at mødes med arkivet, 

for at fastholde den særlige tilknytning til beboerforeningen, samt for at sikre at kendskabet til 

arkivet udbygges, især hos tilflyttere til Lellinge.  

 

Bordet rundt  

Følgende hovedpunkter kom frem. 

Der blev talt om forskønnelsen af Karens Plads. Der var givet afslag fra Køge Kommune på vores 

ansøgning om økonomiske midler i år, men der var enighed om at søge igen. Projektet koster 

omkring 25.000 kr. som vil sikre en pæn fremtoning. Der blev også talt om udseende af hele 

vejforløbet af Ringstedvej gennem Lellinge.  

 

Det blev foreslået at plante eller så vilde blomster langs vejenes grøftekanterne omkring Lellinge. 

Det blev besluttet, at Danielle både kontakter Danmarks Naturfredningsforening, for at få oplyst, 

hvad de kan tilbyde omkring vilde blomster. Samt også kontakte ETK om et samarbejde omkring 

vedligeholdelsen af de vilde blomster. 

 

Der blev også talt om stien på Savværksgrunden ved søerne. Der er meget fugtigt på stien, 

nærmest vådt, så grus på stien er et stort ønske. 

 

Så kom vi til sheltere i Lellinge. Det blev besluttet, at det bliver Funder der bygger to sheltere, som 

placeres i området omkring den gamle bi gård, længst muligt fra beboelse. Finansieringen sker ved 

at beboerforeningen søger økonomiske midler, som så anvendes til indkøb af byggematerialer, 

hvorefter Funder bygger. 

 

Derefter blev de seneste arrangementer evalueret. Der var enighed om at det var en god afvikling 

af Årsmødet.  

Banko havde kun 49 gæster, hvilket er meget langt fra situationen før Coved-19. Der blev talt om 

at et andet tidspunkt ville - i forhold til de mindre børn - gøre en forskel, for banko sluttede meget 

sent. Det kunne også skyldes at perioden er en presset periode for mange familier, hvor der også 

har været Halloween og Kommune- og Regionsvalg.  
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Der var enighed om at prisen på bankoplader skal sættes op, eller også skal der være færre spil. 

Emnet tages op i planlægningen af næste banko 

 

Der blev talt om at starte andre ”klubber”, eller mulighed for nye måder at mødes på, gerne med 

udgangspunkt i Multihuset. Det er en mulighed at mødes den sidste søndag i måneden i 

tidsrummet kl. 13 til 15 i Multihuset.  Der blev også talt om at samle forældrene til de mange børn i 

Lellinge, for at starte fælles aktiviteter. Det kunne også være at mødes om planter og have. 

 

Der blev spurgt om hvem der administrerer Facebook siden, da der f.eks. ikke er svaret på en 

henvendelse om muligheden for en bytte-central i Lellinge. Hvordan kan vores kommunikation ud 

til medlemmerne og øvrige borger blive bedre.? Oplevelsen med at vores Facebook side fyldes med 

udsagn, som ikke deles af beboerforeningen og som provokerer den som der tales om, kræver 

opsyn og moderation.  

 

Evt. 

Intet. 


