Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening
torsdag den 3. februar 2022 kl. 19:00 i Multihuset

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent
Til stede var Hans Henrik Juda, Peter Friis, Susanne Kirkeby, Brian Sørensen, Preben Larsen, Jan
Poulsen, Lone Craig og Jan Meilby.
Der var afbud fra Danielle Skovbo, Birthe Hansen og fra Bjarne Pedersen
Susanne Kirkeby blev valgt til at være ordstyrer. Jan Meilby blev referent.
Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmødet den 6.1.2022 skal godkendes.
Referatet blev godkendt.
Økonomi
Der skal tages stilling til placeringen af vores økonomiske formue.
Peter oplyste at der var omkring 51.000 kr. på bankkontoen og omkring 94.000 kr. i obligationer.
Situationen er den, at vi på et typisk år mister omkring 3.000 kr. i tab om året. Hvis midlerne
placeres på bankkontoen, vil tabet måske kun blive 50 til 100 kr.
Der var enighed om at placere de 94.000 kr. i Nordeas investeringsfond i middel risiko.
Der var også enighed om at udsende kontingentopkrævning nu.
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.
Emnet Martine blev tilføjet dagsordenen.
Martine
Udvalget der arbejder med Martine, fremlagde en plan for kommende aktiviteter, som kunne
starter i marts 2022.
Emner:
Velkommen til Lellinge
Syng sammen / tumledag
Spille cafe fællesspisning
Foredrag om vandværket
Lokalarkivet / Byvandring
Haveforedrag
Fodboldtræner. Foredrag af Jan P.
Quis
Tøj-byttedag
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Arrangementerne placeres i en fornuftig rækkefølge. Der kommer en rækkefølge efter næste
møde.
Der blev talt om at en foredragsholder kunne få op til 6.000 kr. for et arrangement på tre timer.
Der var stor tilfredshed med oplægget.
Arkivet
Intet.
Fastelavn
Vores del af arrangementet skal planlægges.
Opgaverne blev fordelt. Prisen for Fastelavn blev sat til 40 kr. for voksne og børn. Arrangementet
starter i Kirken kl. 13:30 og fortsætter hos os i Multihuset. Bestyrelsen møder kl. 13:00 i Multihuset.
Der var ikke endeligt tilsagn fra TFT om de kommer og optræder.
Shelter
Peter fortalte om en gåtur med Køge Kommune, som ”ad en lang omvej” førte til en ibrugtagnings
tilladelse og til en placering af et shelter. ”Omvejen” førte forbi en byggetilladelse, en
landzonetilladelse og en lokalplan.
Flot arbejde af Peter. Det kan forventes at sagsbehandlingen kan afsluttes om otte uger, hvorefter
”Funder” kan starte shelter byggeriet.
Bordet rundt
Intet.
Evt.
Peter foreslog at vi skulle gøre os mere synlige i Lellinge. Det kunne ske ved at bestyrelsen
præsenterede os selv. Der tages foto på næste Bestyrelsesmøde.
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