Slagslunde Borgerforening
Referat af generalforsamling 26.03.08

Referat af Generalforsamling i
Slagslunde Borgerforening
d. 26 marts kl. 19.00 på Slagslunde Skole.
1. Valg af dirigent:
Claus Foged var dirigent.
2. Valg af referat:
Lars Seneberg Nielsen var referent.
3. Formandens beretning:
Efter sidste generalforsamling konstituerede vi os som følgende:
Maria blev kasserer, Lars næstformand, jeg formand, Jørn
medlem. Dorthe gik efter kort tid ud af bestyrelsen af private
årsager. Lars blev vores repræsentant i Slagslundes
Landsbylaug.
Vi har holdt ca. 4 møder samt udført praktisk arbejde.
Som det fremgår af den gule folder, som er sendt ud som
indkaldelse, er der gjort rent inden i Sprøjtehuset - desværre var
der ikke tid til at kalke, vi har givet kaffe til byvandringen, afholdt
Skt. Hans, opsat nisse ved andehuset i gadekæret i december.
Det var succeser.
Der foregår naturligvis en del mindre synlige ting også.
Vi har drøftet, hvordan vi bevarer Slagslundes gamle bydel så
unik, som den har været tilfældet. Desværre er der ikke megen
opbakning, når det rammer egen matrikel. Der bliver ombygget,
udstykket og fældet træer i et omfang, der skader det unikke for
Bevaringsplanens område.
Vi har undersøgt muligheder for fredning, andre bevaringsplaner
osv. Vi har talt med kommunale politikker om udstykning og
overholdelse af bevaringsplaner generelt. Den eneste
udstykning ved Gadekæret kunne vi have valgt at klage over
med stor sandsynlighed for at vinde. Af hensyn til de
beboere, der nu havde fået tilladelsen, valgte vi at undlade.
Vi havde en ambition, at vi i dag skulle have taget stilling til
ændringsforslag til Bevaringplanen. Vi mener i stedet, at det vil
være bedst, hvis vi har en interesseforening for Bevaringplanens
område først.
Derfor forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer senere på
dagsorden.
Det kommer jeg tilbage til under punktet.
Én henvendelse valgte vi ikke at gå videre med. Det var
dræbesnegle problemet. Der var ønsket, at vi gik i krig på den
grønne kile. Vi anser, at der er så megen opmærksomhed fra
alle husejers side, at alle må tage en tørn i egen have.
Træet ved Sprøjtehuset skal beskæres for ikke at ødelægge
huset, vi har rettet henvendelse til ejeren, men uden der er sket
noget. Derfor vil vi henvende os til kommunen for at få dem til at
beskære dette. Sprøjtehuset er for år siden sat i stand med bl.a.
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taget.
Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for de mange
diskussioner, det arbejde de har lagt i året, der gik.
4. Regnskab
Forelagte regnskab blev godkendt.

Slagslunde Borgerforening
Regnskab 2007

Indtægter
Skt. Hans salg
Kontingenter for 25
husstande
Salg af bøger
Renter Girokonto
Renter Foreningskonto

3000,75
2125
800
28,27
157,9

Total

6111,92

Overskud 2006

4148,17

BMX indtægter
Beløb til rest fra 2005
Forbrug i 2006
Restbeløb til overførsel

2222,48
0
2222,48

Aktiver pr. 31.12.2006
Bankkonto
Girokonto
Kasse
Total

Udgifter
Skt. Hans Varekøb

1363,75

Kontingent Landsbylaug 06/07
Gebyr Girokonto
Gebyr Foreningskonto

Total

300
300
0

1963,75

Passiver pr. 31.12.2006
18.035,76
14.883,74
3238,75
36.158,25

Formue pr. 31.12.06
Overskud 2006
Total
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Incl.
Bmx

32.010,08
4148,17
36.158,25
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5. Indkommende forslag:
a) Vedtægtsændringer (bestyrelsen)
Baggrund
Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag
til vedtægtsændringer, der vil give Borgerforeningen
nyt navn og ændre fokus til at være det område, som
”Bevaringsplanen omfatter, frem for at dække hele
Slagslunde.
Vedtægterne blev ændret og godkendt
Se vedlagte fil.
b) Ny gynge
Det blev besluttet at foreningen Slagslunde gamle bydel indkøber
og ophænger en ny gynge på den grønne kile vest for de tidligere
pensionistboliger.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent for 2009 blev 50 kr.
7:

Valg af Bestyrelse.
Steffen Vogdrup blev valgt.
Birgitte Willadsen blev valgt
Carsten Brun blev valgt
Der ud over er Maria Molde samt Bodil Ipsen i bestyrelsen valgt i
2007
Suppleanter
Grete Rung blev valgt
Jørn Hjulsing blev valgt
Revisor
Lars Seneberg Nielsen blev valgt
Revisor suppleant
Joe Dannemann blev valgt
7. Eventuelt
Ingen ting.

Side 3

