
Formandsberetning 11 november 2022 

Årets aktiviteter: 

Da vi for et år siden tog hul på dette års aktiviteter var vi meget ambitiøse.  

Således er nye startet op. Og endda med stor succes.  

Mange af vores projekter er starter, men endnu ikke afsluttet 

Jeg vil nu forsøge at fortælle hvad tiden er gået med 

Vi har nok holdt 10 ordinære bestyrelsesmøder. 

 og så også…. 

Seniorklubben har fået ny bankkonto og tilbage står nedlæggelse af et CVR nummer for at kommunen føler sig helt 

tilfreds med vores forening. Det er noget som har bekymret flere medlemmer i seniorklubben. 

Men vi forventer at alt nok skal falde på plads. 

 

Lokalarkivet har haft sit stille liv hvor Henning og Bodil  efter behov har haft åbent. 

På aktivitetsdagen var der åbent hus med den spændende historie om Savvæksgrunden som omdrejningspunkt.   

Desuden har Henning holdt et super foredrag om livet i Lellinge ved en af vore søndags martineer 

 Kreaklubben ved Gudrun mødes hver anden tirsdag her i hvor strikkepindene knitrer og snakken går. 

Jeg tror at mere end 15 deltager til det hyggelige selskab  

pt. Har jeg ikke kendskab til at der er nogen mænd der deltager  

Søndags matine v Susanne, Lone og Danielle.  

Den første matine så dagens lys i april i år. 

Kom og byt hvad du ikke længere selv kan bruge og find noget andet som du faktisk har savnet hele livet. 

Det blev en kæmpe succes    

Det blev besluttet at gruppen ville prøve at afholde martine den anden søndag i hver måned.  

Startende kl 13 og hver gang med nyt indhold.  

Jeg skal da i øvrigt lige reklamere for rejseforedraget om Kina der sker nu på søndag. 

Selvom der allerede er ideer til kommende martineer er i velkomne til at komme med input til nye emner.  

Det kan ske via email, facebook eller den seddel der ligger fremme her i dag 

Støt os ved at møde op  

 

Sankt Hans. 

Traditionen tro blev der afholdt Sankt hans med forudgående fællesspisning. 

VI havde i år lavet tidligt bål for de mindst med snobrød og skumfiduser. Jeg vil tro vi var 50 til spisning of 150 til at 

høre vores ældreminister Astrid Krag holde båltale. Det var kun planlagt at Astrid kunne være her i 15 minutter. Men 

hun må have hygget sig, for det blev da til næsten 2 timer med efterfølgende snak og hygge ved vores nye shelters.  

 

Fastelavn og Halloween 

Ligeledes er det blevet en tradition at vi afholder, ikke bare Fastelavn, men nu også Halloween. 

De seneste år startende i kirken med børnekoret som medvirkende. Fastelavn er ved at opnå tidligere tiders storhed 

med deltagelse af mere en 60 børn og voksne  

Halloween er kommet for at blive. På 3 år er arrangementet gået fra små 25 til 110 i år. 

Det er da fantastisk. 

 

Stisystem fra Åsen til Gammel Lellinge gård via Borgring. 

Vi har i bestyrelsen længe talt om at der mangler et fornuftigt stisystem til at forbinde Åsen med Gammel 

Lellingegaard uden at man skal gå et langt stykke ad Salbyvej og Bakkeledet . 

Nu har vi (Hans Henrik) kortlagt, fotograferet og beskrevet 4 forslag i et prospekt som vi håber kan danne grundlag 

for et bedre stiforløb  

Projektet kan ses på vores hjemmeside 



Forskønnelse af vores by ved Susanne 

Også på Karens Plads (arealet overfor Brugsen hvor Brødudsalget tidligere lå) har vi planer om at opstille 

blomsterkummer og måske også plante et par træer. 

Vi har gennem flere år søgt om midler fra kommunen. Senest igen uden held. Vi har et tilbud lydende på 25.000 for 

det fulde projekt, hvilket vi har søgt om. Vi har positive tilbagemeldinger fra FGU (Faglig grunduddannelse) som 

gerne gratis vil tilplante kummerne. Så nu er det er udelukkende kommunale afdelinger der er genstridige. 

Generelt må jeg konstatere at den megen tid vi bruger på at tale med vore kommunale politikere er er givet godt ud. 

De er meget lydhøre, men alligevel opleves vejen fra ide til succes eller afslag, både lang og tung.  

Kort sagt kræver det megen tålmodighed. 

 

Blomster ved byskiltene ved Danielle 

Vi har dog fået ETK til at plante løgplanter ved vores byskilte. 

Så vi glæder os til foråret og til at se hvad der dukker op af jorden 

Måske også den kørende trafik vil nedsætte hastigheden for at nyde det kommende blomsterhav. 

Aktivitetsdag med afsluttende byfest 

På opfordring fra Brugsen planlagde byens foreninger en aktivitetsdag med efterfølgende fest. 

En kæmpe tak skal lyde til Brugsen, Idrætsforeningen, Forældreforeningen, Brandvæsen, Lokalarkivet, Kunstnere, 

Kreaklubben og øvrige frivillige for indsatsen på dagen og med oprydning dagen derpå 

Rigtig mange deltog gennem dagen og så de arbejdende værksteder, hørte historier fra fortiden. Imponeredes af 

brandvæsenets udstyr. Havde en tur i hoppeborgen. Fik en tattoo med glimmer eller smagte en dessertpandekage 

Vi havde ambitiøst håbet på 250 deltagere til aftenens fest. Men de 200 der havde købt billet havde godt nok en 

uforglemmelig aften. 

 

Banko 

Banko er den mest betydende indtægtskilde, udover kontingentet, beboerforeningen har. 

Vi har afholdt et enkelt Banko her i multihuset. 

Alle sejl var sat. Vi havde rigtig mange flotte gevinster. 

Tak til alle vores lokale sponsorer. 

Desværre var der kun 65 mødt op for at deltage 

Jeg må medgive at jeg var skuffet over tilslutningen. 

Så giv os støtte ved at møde op. 

Det er med til at muliggøre alle vore øvrige tilbud hvor de fleste er gratis  

Du har chancen allerede den 30 november kl 18:30. Så er der nemlig julebanko. 

Shelters 

Så har vi også haft et ’mindre’ projekt med et par shelters. 

Et foreløbigt kæmpe tak skal lyde til Claus Funder for indsatsen ved byggeriet og Peter Friis for ansøgninger og 

diverse tilladelser. 

Jeg forventer at vi til foråret inviterer til officiel indvielse af shelterne hvor vi med stolthed vil vise hvad Lellinge er i 

stand til. 

 

Jeg vil slutte denne beretning med at rose den samlede bestyrelse for indsatsen i et år med mange aktiviteter og 

hvor alle har bidraget. Det være sig ved at være tovholder på projekter, regnskaber, referater, diverse kommunale 

korrespondancer, forundersøgelser.   

Skal vi ikke give bestyrelse en velfortjent tak. 

 


