Landsbylauget for Slagslunde og Buresø
Referat fra Landsbylaugets møde tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19.00 – 20.00 i Slagslunde Klubben lokaler.
Deltagere: Susan Kielstrup, Slagslunde Klubben, Inge Henriksen, Forsamlingshuset, Kurt Vikær,
Bakkegårdens Vejlaug og Per Aagaard, GF Slagslunde Syd.
Afbud: Kaj Madsen
Efter mødet har Thomas Buch beklaget, at han ikke deltog i mødet, fordi han havde møde med Laugets
WEB-master om introduktion til Laugets hjemmeside.
Dagsordensemner:
1. Gadebelysning.
Jf. seneste møde har formand og sekretær rettet henvendelse til Kommunen med ønske om
genetablering af belysning for enden af Strædet mod gadekæret.
Kommunen har reageret positivt og vil sætte lysmast op – ikke på den nedtagne lysmasts plads –
men midt for gadekærets vestlige ende.
Lys på skolestien vil indgå i vurderingen af kommende belysningsplaner. Dæmpning af belysning om
natten vil indgå i det politiske udvalgs overvejelser.
Formanden foreslår, at Lauget tager oplysningen til efterretning og sagen afsluttes.
Formandens forslag godkendt.

2. Individuelt medlemskab
Der er indmeldt 10 husstande, herunder bofællesskabet Kildegården.
Oplysningen toges til efterretning
3. Hjemmesiden
Fra seneste møde henstår
a) stade for Fase-Book-gruppers link på www. Slagslunde
b) bistand fra WEB-master
Oplysning fra Thomas Buch om ovenstående
c) indsat link på hjemmesiden fra GF Buresø og GF Klokkekilden?
d) Virksomheder ind på hjemmesiden
Per har endnu ikke færdiggjort skema til grundejerforeningerne.
Er der et andet bestyrelsesmedlem, der vil overtage sagen.
Det vedtoges,
a) at udsætte ovenstående spørgsmål til næste møde pga. Thomas Buch’s fravær
b) at formand og sekretær tager kontakt til WEBmaster inden årsmødet med henblik på opdatering
af hjemmesiden.
4. Årsmødet
Vær opmærksom på at Årsmødet er flyttet til d. onsdag d. 3. juni 2015.

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø
Rasmus Kierudsen fra Kommunen samt en repræsentant fra Furesø-Egedal Forsyning deltager med
indlæg om Vandafledning (meddelelse om Forsyningens deltagelse er modtaget efter mødet). Vor
lokale mand Søren Gabriel har givet tilsagn om også at orientere om vandafledning
De praktikske opgaver og fordeling:
a) Per udarbejder invitationen og udsender den til medlemskredsen.
b) Susan søger for plakater af invitationen til opsættelse forskellige steder i byen.
c) Årsmødet gennemføres i Slagslunde Klubben lokaler.
d) Der serveres kaffe, te, øl, vand. Per bager gulerodskage.
e) Bestyrelsen mødes kl. 19.00 til bordopstilling, -dækning m.m.
f) Efter årsmødets afslutning samles Lauget for at konstituere sig iht. vedtægterne
5. Affaldsindsamling 2015
Der er ikke modtaget oplysning fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) om affaldsindsamlingen.
Ved besøg på DN’s hjemmeside 13/4 sås, at affaldsindsamlingen foregår søndag d. 19/4, og at
tilmeldelse fortsat ville kunne ske, men at DN ikke kan nå at fremsende de rekvisitter, som DN
ellers udstyrer indsamlerne med. Slagslunde By har derfor ikke tilmeldt sig, så i 2015 bliver der
ingen affaldsindsamling fra Slagslunde By.
Det vides ikke om Buresø har nået at tilmelde sig.
6. Skt. Hans Aftens fest
Traditionen tro gennemfører Landsbylauget Skt. Hans Aftens Fest.
Dorthe Vogdrup er ”tovholder” for arrangementet. De borgere, der har mulighed/lyst/interesse i at
medvirke ved planlægningen og arrangementets gennemførsel kan kontakte Dorthe Vogdrup på
telefon 30 28 28 19.
Hvis det bliver nødvendigt at leje lydanlæg til sang/taler, vil Lauget betale udgiften til leje.
Susan kontakter pastor Malene Buus Graeser for at høre om hun vil holde båltalen.
7. Eventuelt.
Per oplyste, at han har meddelt sin formand, at han trækker sig som GF Slagslunde Syds
repræsentant pga. kommende flytning fra Slagslunde. Formanden vil forsøge at udpege en ny
repræsentant.
Der skal derfor udpeges en ny sekretær på det konstituerende møde umiddelbart efter årsmødet
2015.
Alle sager/korrespondance vil Per overføre til et USB-stik, der sammen med ringbind med
papirdokumenter, vil blive overrakt den ny sekretær.
Referat ved
Per Aagaard

