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Referat fra Bestyrelsesmødet i Lellinge Beboerforening 

torsdag den 4. august 2022 kl. 19:00 i Multihuset 
 

Til stede, fraværende og valg af ordstyrer og referent 

Til stede var Brian Sørensen, Preben Larsen, Birthe Hansen, Jan Poulsen, Bjarne Pedersen, Susanne 

Kirkeby og Jan Meilby.  

Der var afbud fra Lone Craig, Hans Henrik Juda, Peter Friis og fra Danielle Skovbo. 

Susanne Kirkeby blev ordstyrer og Jan Meilby blev referent. 

 

Godkendelse af referat  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2022 skal godkendes.  

Referatet blev godkendt. 

 

Økonomi 

Intet. 

 

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 ”Årsmøde”, ”koordinering med underafdelingerne”, ”banko”, ”halloween” og ”by-

forskønnelse” blev tilføjet dagsordenen. 

 

Årsmøde 

Der var enighed om at der afholdes årsmøde den 11. november 2022.  

 

Koordinering med underafdelingerne 

Brian oplyste at det er vigtigt at der bliver koordineret med underafdelingerne. Det kunne ske med 

et fast punkt på vores dagsorden, hvor underafdelingen deltog. F.eks. kunne underafdelingerne 

deltage i de første 15 minutter på vores møder.  

 

Banko 

Der var enighed om at holde jule-banko enten den 23. eller den 30.11.2022. Begge datoer holdes 

indtil videre åbne som mulige arrangementsdatoer. 

 

Halloween 

Halloween afholdes 31. oktober 2022.  

 

By-forskønnelse 

Susanne oplyste, at hun har haft et rigtig godt og positivt møde med den del af Køge Kommune, 

som beskæftiger unge mennesker som ikke helt kan klare sig selv. Det er meget sandsynligt at vi 

får en forskønnelse af Karens Plads. 
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Brian fortalte at han har haft kontakt til flere i Køge Kommune - både politikere og embedsfolk - 

om Lellinges status som ”ikke landsby”, men i stedet for som ”et eller andet” som udelukker os fra 

at få midler, som alle andre bysamfund ellers kan få del i. 

 

Shelter 

Brian oplyste, at der fortsat er problemer med at få leveret byggematerialer til muld-toilettet. Det 

omhandler levering af en serviceret tank som skal nedgraves. Tanken er afgørende for at kunne 

bygge muld-toilet. Der arbejdes videre med opgaven. 

 

Matiné 

Susanne oplyste, at der den 14. august 2022 arbejdes med gips-hænder og ansigter, samt snobrød. 

Den 11. september 2022 kommer der et oplæg af Henning, som kommer til at handle om byen.  

Og den 9. oktober 2022 afholdes der quiz.  

Susanne kunne godt tænke sig at flere deltog i arrangementerne. Andre mente, at der ikke kan 

forventes at flere deltog når noget nyt sættes i gang. 

 

Evaluering af Skt. Hans bål 

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

Brian kunne godt tænke sig at der havde været flere der havde valgt at deltage i spisningen. Men 

det var rigtig godt at brandfolkene spiste med denne gang. 

Astrid Krags båltale var både stærk og indholdsrig, ligesom det var let at få en rigtig hyggelig aften 

med hende.  

 

Bordet rundt  

Bjarne fremkom bl.a. med, at vi bør drøfte forholdene omkring det gamle klubhus igen. Bjarne 

mente, at vi bør satse på en reparation af klubhuset, ikke en istandsættelse, som kræver at 

klubhuset opgraderes.  

 

Der blev også talt om Senior-klubbens bekymring omkring nedlæggelse af deres CVR-nummer og 

omlægning af deres bankkonto, så de fortsat kan søge om kommunale tilskudsmidler. Brian har 

kontaktet Birgit Madsen på Køge Kommune. 

 

Jan P. fortalte om hans oplevelser med at spille paddel. Der var en interesse for at etablerer en 

paddelbane i Lellinge, f.eks. på ”Trekanten”. 

 

Evt. 

Intet. 

 

Næste møde afholdes den 18. august 2022. 


