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Bestyrelsens årsberetning for 2016 - 2017 

Konstituering og bestyrelsesmøder 
Efter generalforsamlingen 27. september 2016 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand Palle Buus Jensen  2015-2017 
Næstformand Ditte Walther Jensen 2016-2018 
Kasserer Gitte Just   2016-2018 
Sekretær Hans Arne Jensen 2015-2017 
Medlem Rold Christensen 2015-2017 
Suppleant Dan Green  2016-2017 

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. Denne vedligeholdes ikke længere. I stedet benytter 
foreningen sit eget domæne: slagslundesyd.dk. 

Fællesområder 
I sidste års beretning stod: ”I sidste års beretning fremhævede vi foreningens ansvar for at holde fælles-
områderne 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 øko-
nomien, vil vi endnu en gang opfordre til, at parcellerne bidrager til at holde fællesområderne i nærhe-
den af deres parceller. Emnet vil blive taget op på årets generalforsamling.” Der er desværre ikke sket 
en positiv udvikling i perioden, så bestyrelsen vil endnu en gang opfordre til, at man på de enkelte veje 
gør en fælles indsats for at holde vejbedene. Området er stedvis ved at se noget forsømt ud. Det kan 
blive en omkostningstung opgave for foreningen det kommende forår, hvis der ikke sker noget. 

Vejvedligeholdelse 
Bestyrelsen gennemgår årligt området i foråret og får bestilt opretning af konstaterede problemer. Det 
drejer sig i høj grad om belægningssten, der har forskubbet sig. Kriteriet for at gøre noget er, at stenene 
udgør en snublefare. 

Andre opgaver, der identificeres, er vedligeholdelse af vegetation eller lapning af huller i vejbelægning.  

Er der medlemmer, som i løbet af året konstaterer problemer, der kræver vedligeholdelse, er man me-
get velkommen til at rette henvendelse til formanden. Det behøver ikke at afvente generalforsamlin-
gen. 

Slagslunde Skole 
Der har igen været usikkerhed om fremtiden for Slagslunde Skole. En kreds af borgere har derfor iværk-
sat et initiativ til at sikre muligheden for at etablere en selvejende skole. En skole er et afgørende ele-
ment for at kunne tiltrække nye borgere. Bestyrelsen støtter derfor dette initiativ og er også rede til at 
give et økonomisk tilskud, da det er i foreningens interesse, at vi har en skole i Slagslunde. 

Inddragelse af kommunen 
En enkelt ejendom i området har i en længere periode været forsømt med buske, der bredte sig ud 
over fortove. Bestyrelsen har forsøgsvis henvendt sig til kommunen for at få assistance til at udbedre 
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forholdene. Det viste sig ikke at være nogen let proces. Det skal stå meget grelt til, før kommunen gri-
ber ind. Inden dette blev aktuelt, har nogen på ejernes vegne bragt forholdene nogenlunde i orden. Det 
er derfor fortsat uklart, hvor meget der skal til, før vi kan få assistance fra kommunen. 

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. 

Bestyrelsen har med tilfredshed noteres sig, at også andre kan se kvaliteterne ved området, idet der er 
kommet god gang i hussalget. 

 
På bestyrelsens vegne 
Palle Buus Jensen 
Formand 


