
Referat af Årsmøde 2022 i Lellinge Beboerforening. 
 
Årsmødet blev afholdt fredag den 11. november 2022 i Multihuset. 
 
Formanden, Brian Sørensen bød velkommen. Herefter blev årsmødet afholdt 
som beskrevet i vedtægterne. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
Formanden foreslog Bjarne Pedersen som blev valgt uden modforslag. 
Bjarne konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt, samt at der ikke var 
deltagere på mødet med fuldmagt fra fraværende medlemmer. 
 
Punkt 2: Valg af to stemmetællere 
Åse Jensen og Asger Hede blev valgt. 
 
Punkt 3: Formandens beretning 
Brian Sørensen gennemgik årets aktiviteter herunder: 
Affaldsindsamling, Fastelavn, Sankt Hans, Byfest, Halloween mv. 
Det nye forløb med søndagsmatine, der lover rigtigt godt, blev særligt omtalt 
med stor tak til arrangørerne. 
Ligeledes vores nye shelterplads blev med stor foreløbig tak til Claus Funder 
særligt omtalt. Herunder, med løfte om et indvielsesarrangement til foråret. 
Brian sluttede af med at takke den samlede bestyrelse for indsatsen. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab 
Kasserer Peter Friis fremlagde regnskabet, der udviste et mindre underskud 
og var præget af visse udeståender i forbindelse med shelterbyggeriet.  
Udgifter som vi forventer at få dækket fra diverse fonde i næste regnskabsår. 
Der var spørgsmål fra salen vedrørende det faldende medlemstal. 
Bestyrelsen kunne svare at man har udsendt flere betalingspåmindelser. Da 
dette ikke har haft den forventede effekt, har bestyrelsen besluttet at 
nedlægge medlemskaber med udestående betaling. Bestyrelsen har i det 
forgangne år heller ikke haft tid til af banke på døre for at hverve nye 
medlemmer. Det håber bestyrelsen af nå i den kommende periode. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Punkt 5: Indkommende forslag, herunder bestyrelsens forslag til aktivitetsplan 
for det kommende år.  
 



Aktivitetsplan som forgangne år, dog uden byfest blev foreslået. 
Vore nyeste tiltag Martine har 1 års dag i marts hvorefter arrangørerne vil 
revidere forløbet og planlægge de kommende måneder.  
 
Aktivitetsplanen blev derefter vedtaget.  
 
Punkt 6: Fastsættelse af kontingent 
På grund af øget aktivitetsniveau og faldende medlemstal foreslog 
bestyrelsen kontingentforhøjelse til 100 kr. for pensionister og 125 kr. for 
øvrige medlemmer. 
Efter en kort debat blev forslaget bragt til afstemning. 
 
Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for og 8 stemmer imod. Ingen 
undlod at stemme. 
 
Punkt 7: Budget 
Budget for den kommende periode blev ligeledes fremlagt og godkendt 
 
 
Punkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Brian Sørensen, Hans Henrik Juda og Peter Friis blev genvalgt. 
Desuden blev Lone Busk Craig valgt ind i bestyrelsen. 
 
Punkt 9: Valg af suppleanter 
Velkommen til 2 nye ansigter: 
Lars Sønderby og Asger Hede 
 
Punkt 10: Valg af revisorer 
Torben og Gitte Ellegaard blev genvalgt. 
 
Punkt 11: Valg af Revisorsuppleant 
Posten blev ikke besat. 
 
Punkt 12 Eventuelt 
Der var ønske om et samlet regnskab for den afholdte byfest. 
Kassereren redegjorde for situationen og meddelte at beboerforeningen kun 
havde mulighed for at redegøre for sin egen del. Den del udgør en 
omkostning på ca. kr. 12.000. 
Men det var forlods kendt at der blev tale om et underskud. Således skulle 
deltager prisen have været over 400 kr hvis arrangementet skulle gå i nul.  



I modsætning til tidligere, hvor Brugsen har dækket det samlede underskud, 
er det nu sådan at byens forskellige foreninger bakker op med arbejdskraft og 
økonomi.  
Derfor var der ved et bestyrelsesmøde tidligere på året vedtaget at bruge op 
til kr. 15.000 til at dække et underskud. 
Der blev rejst spørgsmål til prisen på lejen af teltet. Sammenholdt med selv at 
have et telt.  Det blev forklaret at det var markedsprisen samt fortalt om 
historikken ved at foreningerne tidligere har haft eget telt. 
 
Forsamlingen gav udtryk for at beløbet til festen var godt givet ud. 
 
Afslutningsvis: 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet. 
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