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Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 2. juni 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, Birthe Hansen, Hans 

Henrik Juda, Peter Friis, Jan Poulsen, Bjarne Pedersen, Susanne Kirkeby og Jan Meilby.  

Der var ingen afbud. 

Susanne blev ordstyrer og Jan Meilby blev referent. 

 

Godkendelse af referat  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. maj 2022 skal godkendes.  

Referatet fra den 5. maj 2022 blev godkendt. 

 

Økonomi 

Peter oplyste at der er omkring 65.500 kr. i banken, samt at der nu er 333 medlemmer. Der var 54 

som endnu ikke har betalt.  

Der var enighed om at slette de medlemmer som efter to rykkere endnu ikke har betalt. Der var 

også enighed om at udskyde omlægningen af formuen. 

 

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 ”Lellinge Festen” blev tilføjet dagsordenen. 

 

Shelter 

Peter fortalte at kommunen - helt som aftalt - har udvidet stierne og etableret den ny sti. Selve 

shelterne er færdige, men etableringen af muld-toilettet giver problemer. Dog skal udfordringerne 

nok blive løst.  

Shelterne må ikke anvendes før muld-toilettet er færdigt, så shelterne afspærres. 

 

Matiné 

Det seneste arrangement om økologisk havebrug var en stor succes med over 25 deltagere. Næste 

arrangement bliver et orienteringsløb. Den 10. juli bliver der hygge / spilledag.  

Derefter annonceres den næste serie arrangementer. 
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Referat fra mødet med Borgmester Marie Stærke 

Udvalget fortalte om mødet med Marie Stærke, som var meget positivt. Hun fik bl.a. også fremvist 

vores ny shelter. 

Der var enighed om at Susanne tager kontakt til FGU, med det mål at få sat gang i forskønnelsen 

af Karens Plads. Gerne i et økonomisk samarbejde med FGU. 

Danielle udarbejder tekst til de billeder som Marie Stærke har taget af os, så de kan bruges på 

vores sociale medier. 

 

Skt. Hans bål 

Der var enighed om fælles spisning kl. 18:00. Der arrangeres et børnebål som tændes tidligt hvor 

der vil være marshmallows og evt. snobrød. Derefter blev de praktiske gøremål aftalt og fordelt. 

Det er ikke aftalt hvem der bliver båltaler, men både Borgmester Marie Stærke og Socialminister 

Astrid Krag er mulige talere. Evt. med Marie som første taler og Astrid som sidste taler. 

 

Lellinge Festen 

Brian og Peter fortalte om arrangementet Lellinge Festen, som bl.a. tilbyder rigtig mange 

aktiviteter om eftermiddagen. Der bliver voksenfest om aftenen med levende musik i stort telt med 

gulv. Arrangementet gennemføres den 27.8.2022 mellem kl. 13:00 til 02:00.  

Udgiften for hele arrangementet er omkring 84.000 kr. Prisen for selve festen bliver 195 kr. for 

voksne. Det betyder, at det økonomiske resultat ender med et underskud på omkring 40.000 kr., 

hvor beboerforeningen også kommer til at bidrage med en underskudsdækning. 

Beboerforeningens andel af underskuddet var ikke aftalt, men Brugsen tager langt den største del. 

 

Bordet rundt  

Peter og Brian oplyste at byggeudvalget - som tager sig af det gamle klubhus - har kontakt med en 

Byggerådgiver, som oplyste, at der skal investeres betydelige økonomiske midler i bygningen, for 

at få bygningen til ”overleve” og blive brugbar. 

 

Evt. 

Hans Henrik fortalte at han var i gang med at finde en ny sti-rute i området omkring 

Vikingeborgen. 

Danielle fik til opgave at kontakte ETK, med det mål, at få ”repareret” trærækken på Ringstedvej 

ved indkørslen til Lellinge fra vestsiden. 


