
   
 

   
 

Dagsorden til Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 14. oktober 2021 kl. 19:00 i Multihuset 
 

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Peter, Hans Henrik og Brian (referent) 

 

Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste møde - 2.9.2021 - skal godkendes. Referatet er udsendt sammen med 

denne dagsorden. 

Ok fra de tilstedeværende 

 

Økonomi 

a) Desværre har kun få reageret på rykkeropslaget på Facebook 

b) Revision af regnskabet er rykket til sidst i oktober 

c) Vi har fået 3 nye medlemmer siden sidst 

 

Årsmøde 

A. Seniorklubben  

Referat fra Seniorklubbens Årsmøde. 

a) Det gik fint  

 

B. Lellinge Beboerforening 

Planlægning af vores Årsmøde debn  12/11 kl 19 

a) smørrebrød med tilmelding (Peter) 

b) Indkaldelse (Peter) 

c) A-skilte (Brian) 

d) Nærmere planlægning på næste møde 

 

Trafik 

Indkommet brev vedr trafikken på Ringstedvej, mulighed for 40km gennem byen 

Brian havde en gåtur og snak med Erik Szwiertek Vi tager punkterne med til vælgermøde for 

at tydeliggøre at vi ønsker langsommere og lettere trafik gennem Lellinge. 

 

Vælgermøde  

Planlægning af vælgermødet. 

Tid 27/10 kl 19. Med mødestart kl 19;30 

7 politikere har foreløbig meldt deres deltagelse.. 

Indkøb af øl og vand (Brian) 

 

Halloween 

Fredag 29/10 kl 17:00 

Tilmelding (Peter) 

Planlægningsmøde den 22/10 17:15 



   
 

   
 

 

Borgring 

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

transportkorridoren.? 

a) Udsættes til senere møde. 

 

Banko 

Banko skal planlægges. 

a) Afholdes den 30/11 

b) Planlægges på næste møde 

 

Karens Plads  

Eris Zwiertek og beboerne er begejstret for ideen om lidt træer og blomsterkummer overfor 

Brugsen.  

Forventer at Erik følger op på vores oplæg til kommunen 

 

Ide-bank 

 

Bordet rundt 

Peter vedr. Shelters: Brev fra Berit i Kommunen. Der er en del krav der skal opfyldes ifm 

etablering af shelters. Pt ingen krav der ikke kan opfyldes.  

 

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.    

 

Evt. 

a) Kommunen har foreslået at vi måske alligevel kan benytte landsbypuljen ifm etablering af 

shelters. 

b) Peter har holdt møde med Henrik Hermansen og brugsbestyrer Morten for at få gang i 

infoskærmen. 


