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Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 5. maj 2022 kl. 19:00 i Multihuset 
 

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Lone Craig, Danielle Skovbo, Brian Sørensen, Preben Larsen, Susanne Kirkeby og Jan 

Meilby.  

Der var afbud fra Birthe Hansen, Hans Henrik Juda, Peter Friis, Jan Poulsen og fra Bjarne Pedersen. 

Det var ikke nødvendigt med en ordstyrer. Jan Meilby blev referent. 

 

Godkendelse af referat  

Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 7. og den 21. april 2022 skal godkendes.  

Referaterne blev godkendt. 

 

Økonomi 

Intet nyt om økonomien, men Brian har indkøbt en ny Pc og harddisk til arkivet. I løbet at den 

nærmeste fremtid skal vi forholde os til finansieringen af vores shelter-projekt, da vi først får de 

bevilligede midler når projektet er helt færdigt. 

 

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.    

Emnerne ”aktivitetsdag” og ”Skt. Hans” blev tilføjet dagsordenen. 

 

Aktivitetsdag 

Brian fortalte om Aktivitetsdagen/Byfesten som afholdes den 27.8.2022. 

 

Blomster til by-forskønnelse 

Danielle havde ikke noget nyt. 

 

Shelter 

Brian oplyste at byggeprojektet er nu opstartet. Den præcise placering er valgt og fundamentet er 

også færdigt. I det kommende nummer af MOSAIK kommer er fire sider med information om 

shelteren. 

 

Matiné 

Danielle fortalte om de kommende arrangementer. Der vil fremover blive annonceret tre 

arrangementer frem i tiden. Arrangementerne annonceres fremover også i Ugeavisen så vi måske 

også kan tiltrække deltagere udefra. 

Der var enighed om at det første arrangement var meget vellykket. 

Der var også enighed om at Udvalget omkring Matiné får frie hænder i forhold til valget af de 

enkelte arrangementer. Dog skal der koordineres med byens øvrige aktiviteter. 
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De praktiske opgaver i forbindelse med de kommende arrangementer blev aftalt. 

 

Møde med Borgmester Marie Stærke 

Der blev udarbejdet en liste over emner, som der kunne tales med Marie om. Listen rundsendes til 

mødedeltagerne. 

 

Skt. Hans bål 

Der var enighed om, at Brian kontakter medlemmer af Byrådet for at finde en der vil deltage i 

vores Skt. Hans Bål arrangement. 

 

Bordet rundt  

Brian oplyste at der var kommet svar fra Forvaltningen om de ikke afsluttede tvivlsspørgsmål 

omkring vedtægterne, samt om det Gamle Klubhus.  

Det blev aftalt at Brian bestiller smørrebrød - og Preben henter - til mødet den 2.6.2022 kl. 19:00. 

 

Evt. 

Der var enighed om at holde et ekstra bestyrelsesmøde den 18.8.2022 kl. 19:00, hvor det skal 

aftales, hvem der gør hvad på Aktivitetsdagen/Byfesten den 27.8.2022. 

 

På næste møde skal der aftales en dato for efterårsbanko. 


