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Bestyrelsens årsberetning for 2017 - 2018 

Konstituering og bestyrelsesmøder 
Efter generalforsamlingen 26. september 2017 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand Palle Buus Jensen  2017-2019 
Næstformand Ditte Walther Jensen 2016-2018 
Kasserer Gitte Just   2016-2018 
Sekretær Hans Arne Jensen 2017-2019 
Medlem Rold Christensen 2017-2019 
Suppleant Dan Green  2017-2018 

Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 2 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. Dette har givet anledning til nogen forvirring, så det 
meste indhold er slettet fra det gamle domæne og henvisningen til den rigtige side gjort tydeligere. 

Fællesområder 
Det har været et tilbagevendende tema i årsberetningen, at vedligeholdelsen af fællesarealerne på de 
enkelte veje har været for nedadgående. Vedligeholdelsen har lige fra foreningens etablering været fo-
retaget af de tilstødende parceller. Selv om dette ikke er en opgave, foreningen kan pålægge de enkelte 
parceller, har det gennem mange år fungeret godt ved en frivillig indsats. Desværre må vi endnu en 
gang konstatere, at vedligeholdelsen stedvis kunne være bedre. Bestyrelsen vil derfor endnu en gang 
opfordre til, at man på de enkelte veje gør en fælles indsats for at holde vejbedene. Bestyrelsen vil sik-
re, at området fortsat fremtræder velholdt og attraktivt. Det kan blive en omkostningstung opgave for 
foreningen at få foretaget den nødvendige vedligeholdelse med professionel assistance. 

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.  

Som noget nyt sendte bestyrelsen i år en orienteringsmail ud til medlemmerne umiddelbart inden gen-
nemgangen. Som resultat fik vi påpeget nogle enkelte problemer. Ét af disse var stien mellem skolesti-
en og Hyacintvej, der var meget ujævn. Bestyrelsen var af den opfattelse, at den er en del af grundejer-
foreningens fællesarealer, men ikke desto mindre har kommunen renoveret stien. Dette skete få dage 
efter vejsynet. Bestyrelsen har kontaktet kommunen for at få afklaret afgræsningen mellem kommu-
nens og foreningens område. 

Er der i øvrigt medlemmer, som i løbet af året konstaterer problemer, der kræver vedligeholdelse, er 
man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden. Det behøver ikke at afvente generalfor-
samlingen eller vejsyn. 

http://slagslundesyd.dk/bestyrelsesmoder/index.html
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Generelt 
Vi har et skønt 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 i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning ikke bruges 
efter kl. 19 på hverdage og kl. 15 i weekender. 

Det går fortsat godt med hussalget og meget glædeligt flytter der en del yngre familier til området, 
hvad der betyder flere børn i området. Det lover godt for skolen og børneinstitutionerne, der ellers i en 
længere periode har ført en usikker tilværelse. 

Desværre sker det også hos os som hos andre, at der er uønsket interesse for området. Vi vil derfor 
gerne gøre opmærksom på den lukkede Facebookgruppe ”Stop indbrud i Slagslunde”, der er en udvidet 
form for Nabohjælp. 

 
På bestyrelsens vegne 
Palle Buus Jensen 
Formand 


