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Bestyrelsens årsberetning for 2015 - 2016 

Konstituering og bestyrelsesmøder 
Efter generalforsamlingen 29. september 2015 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand Palle Buus Jensen  2015-2017 
Næstformand Ditte Walther Jensen 2014-2016 
Kasserer Zetnye Rasmussen 2014-2016 
Sekretær Hans Arne Jensen 2015-2017 
Medlem Rold Christensen 2015-2017 
Suppleant Dan Green  2015-2016 

Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 3 bestyrelsesmøder. Det ene møde blev holdt i forbindelse 
med vejsynet, hvor bestyrelsen gennemgik området for nødvendige pasnings- og vedligeholdelsesop-
gaver vedrørende fællesarealerne. 

Referater af bestyrelsens møder kan interesserede finde på foreningens hjemmeside: Link til referater. 

Hjemmeside 
Foreningen har en underside på slagslunde.dk. I perioden har der været problemer med skift af web-
master, utilgængelige sider og mystiske ændringer. Foreningen er derfor ved at lægge om til vores eget 
domæne, slagslundesyd.dk, hvor vi har fuld kontrol med siden. Lige nu er siden meget sparsom, men 
nye dokumenter vil fremover blive lagt på denne side. 

Fællesområder 
I sidste års beretning fremhævede vi foreningens ansvar for at holde fællesområderne og det voksende 
omfang af opgaven, da vejenes egenvedligeholdelse af vejbedene falder. Vi har måttet konstatere, at 
denne tendens fortsætter. Da det kan blive en væsentlig belastning af økonomien, vil vi endnu en gang 
opfordre til, at parcellerne bidrager til at holde fællesområderne i nærheden af deres parceller. Emnet 
vil blive taget op på årets generalforsamling. 

Hegning 
Ifølge deklarationen skal alle parceller have levende hegn ud mod veje. På sidste års generalforsamling 
blev bestyrelsen opfordret til påtale, hvor dette ikke er i orden. Bestyrelsen har beset området i forbin-
delse med vejsynet og drøftet emnet. Der er mange afvigelser fra deklarationen. De fleste passer pænt 
ind i området. Bestyrelsen kan imidlertid ikke begynde at vurdere, om en afvigelse er pæn eller ej og 
kun påtale de uskønne. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at påtale afvigelser. 

Fjernvarme 
Fjernvarmeværket overvejer at installere et anlæg til fyring med flis. Dette kræver en dispensation fra 
lokalplanen. Der har været holdt et informationsmøde 25. august for de nærmeste naboer, herunder 
grundejerforeningen. Mødet gav en god orientering om planerne, og der var ikke noget, der gav anled-
ning til bekymring. Bestyrelsen vil følge den videre proces nøje. 

Generelt 
Vi har et dejligt område, det er dejligt at bo i. Bestyrelsen vil gøre sit til, at vi kan bevare de pæne omgi-
velser. Vi befinder os langt fra store veje og andre store støjkilder. For at værne om roen og stilheden i 
området vil vi gerne opfordre til, at alle er med til at holde støjen nede, det være sig fra musik for åbne 
vinduer eller maskiner. Sidstnævnte bør ikke bruges efter kl. 19 på hverdage og kl. 15 i weekends. 

http://slagslundesyd.dk/bestyrelsesmoder/index.html
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In memoriam 
Søndag 18. august mistede vi vores mangeårige kasserer, Zetnye Rasmussen. Zetnye har gennem årene 
ydet en meget stor indsats for foreningen. Altid har der været fuldt styr på vores betalinger og bogfø-
ring. Også det øvrige bestyrelsesarbejde har hun bidraget til med stort engagement og indsigt. 

Hun vil blive savnet som menneske og som bestyrelsesmedlem. 

Æret være hendes minde. 

 
På bestyrelsens vegne 
Palle Buus Jensen 
Formand 


