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Mødedato:  Onsdag d.09. marts 2016 Kl.: 19.00 
Mødested:   Hans Arne Jensen 
 

 
 
 
Deltagere i mødet:   
 Palle Buus Jensen (referent) PBJ 
 Ditte Walther Jensen DWJ 
 Rold Christensen  RC 
 Zetnye Rasmussen   ZR 
 Hans Arne Jensen  HAJ 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt som udsendt 
 

2. Introrunde 
 
Med et nyt medlem af bestyrelsen introducerede hvert af medlemmerne sig kort. 
 

3. Konstituering 
 
Formand (PBJ) og kasserer (ZR) er valgt af generalforsamlingen.  Ditte Walther Jen-
sen fortsætter som næstformand. 
 

4. Godkendelse af referat af møde 26. august 2015 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Mødedatoer resten af året, herunder vejsyn 
 
Der blev aftalt følgende møder: 

 Vejsyn onsdag 18. maj 1800, efterfulgt af bestyrelsesmøde 1930 

 Bestyrelsesmøde onsdag 31. august 1900 

 Generalforsamling tirsdag 27. september 1900. ZR bestiller lokaler på 
skolen til generalforsamling 
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6. Den årlige frokost  
 
Det blev aftalt at holde den årlige frokost for bestyrelsen med ledsager på Ganløse 
Kro. Bent Holm bliver inviteret med, så bestyrelsen kan sige ordentligt tak til BH for 
den store indsats i bestyrelsesarbejdet. 
Frokosten holdes søndag 17. april. 
 

7. Hvordan opfølgning på deklaration (hegning, parkering på veje m. v.) 
 
PBJ formulerer en venlig henstilling til de grundejere, hvor der er store afvigelser i 
forhold til deklarationen 

 
 

8. Hjemmesiden 
1. slagslunde.dk ser død ud 
2. Vores egen: slagslundesyd.dk. Hvordan gøre den brugbar? 

 
Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at der eventuelt bruges op til ca. 5.000 kr. på profes-
sionel hjælp til at få foreningens egen hjemmeside gjort brugbar. Der var enighed 
om, at skal der ske betaling, skal det være til en ekstern leverandør. 

  
9. Noget med et arrangement om naboovervågning og alarmsystemer? 

 
PBJ har modtaget henvendelser fra diverse alarmfirmaer om at arrangere informa-
tionsmøder. DWJ undersøger, hvilke muligheder Det Kriminalpræventive Råd har 
for rådgivning. 
 

10. Foreningens økonomi 
 
ZR omdelte en oversigt over økonomien til dato. Den er som sædvanligt særdeles 
sund. 
 

11. Eventuelt 
1. 2 x CVR for foreningen 
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Foreningen er registreret under to forskellige CVR-numre. Ingen i bestyrelsen havde 
en løsning på en halvering af antallet. PBJ skal derfor kontakte Det Centrale Virk-
somhedsregister for at få bragt forholdet i orden. 
 

12. Næste møde 
 
Næste møde er vejsyn med efterfølgende bestyrelsesmøde, som er aftalt til onsdag 
18. maj 1800. 


