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Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 1. september 2022 kl. 19:00 i Multihuset 
 

 

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Hans Henrik Juda, Danielle Skovbo, Bjarne Pedersen, Birthe Hansen, Brian Sørensen, 

Preben Larsen, Peter Friis.  

Der var afbud fra Jan Poulsen, Susanne Kirkeby Lone Craig og Jan Meilby. Brian Sørensen var 

ordstyrer og referent. 

 

Godkendelse af referat  

Referatet fra bestyrelsesmødet august 2022 blev godkendt. 

 

Økonomi 

Der er pt ca 5000 på kontoen samt næsten 10000 i kontanter. 

De seneste udgifter fordeler sig således: 

Have foredrag 2600 

Mosaik 2000 + (2000 udlæg) 

Lokalarkiv computer 4500 

Shelter (23000 udlæg) 

Band til Lellinge festen (13000 udlæg) 

Det forventes at alle udlæg bliver refunderet.  

 

Der var enighed om at LB dækker op til 15000 af underskuddet efterf Lellnge festen.  

 

Martine 

Næste martine bliver søndag den 11 september kl 13 hvor Henning Mathiesen holder foredrag om 

Lellinge. Der kommer opslag. 

9. oktober planlægges en quiz i klubhuset. 

 

Klublokalet 

Der er enighed om at de nuværende regler fra kommunen ikke lader plads til at alle samtidig frit 

kan være i klublokalet. 

Eksempelvis er det ikke rimeligt at fodbold er nødsaget til at have 3 halvleg udendørs fordi der er 

10 mennesker der afholder en aktivitet i klublokalet. Bedre plads til alle. 

Der er stadig behov for mindre mødelokaler. 

 

 

 

Shelters 

Vi skal have lavet nogle permanente skilte med ordensregler. (Brian undersøger om kommunen 
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sponserer). Kommende regler skal offentliggøres på facebook og øvrige medier. 

Der kikkes stadig efter et bookingsystem. 

Der er stadig ikke noget nyt omkring muldtoilet. Vi mangler stadigvæk mulighed for at købe en 

certificeret tank til nedgravning. 

 

Det gamle klubhus 

Der bør indkaldes til et møde med kommunen og politikere for at finde en brugbar løsning. 

For nuværende er der så meget fugt i lokalerne at organiske ting rådner eller får skimmel. 

 

Bordet rundt 

Peter Friis: Seniorklubben har fået ny bankkonto. Der skal i den forbindelse afholdes møde med 

kassereren (Esther T). Revisoren (Torben E) er også informeret. 

Danielle: Mødtes med ETK (Rasmus Berg) vedrørende beplantning på Ringstedvej. 

De 2 manglende træer mod vest vil ikke blive erstattet med nye. 

Danielle: Trafik. Der er enighed om at der køres for hurtigt i byens gader. 

Derfor en opfordring til at gøre trafikken mere sikker. Tænk på dine medborgere. 

Hans Henrik og Brian vil prøve at skaffe nogle skilte som opfordrer til at sænke farten 

Bjarne: Opfordrer til et møde med seniorklubben hurtigst muligt for at imødegå en konflikt der 

kunne ende fatalt for både seniorklubben og LB.   

 

Desuden blev der rejst kritik af trufne beslutninger truffet på bestyrelsens vegne uden at hele 

bestyrelsen er inddraget. Der blev ved den lejlighed udvekslet synspunkter. Disse er taget ad 

notam med lovning om forbedring. 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 6 oktober 2022. 

 

Referent  

Brian Sørensen 

20 september 2022 


