
Formandens beretning ved Generalforsamling i Sengeløse Kommunalforening 2015 

Beretningen er en kronologisk gennemgang af de emner og opgaver, som 

Kommunalforeningen beskæftiger sig med. 

Kommunalforeningen baserer sig på frivilligt arbejde, så indsatsen afhænger af vores 

rådighedstid, og opgavernes vigtighed. 

Vi kan igen starte med sidste års juletræstænding, der er første større event efter 

generalforsamlingen. Bidende koldt, men det afholder jo ikke byens trofaste borgere, der 

kommer for at høre årets hemmelig holdte taler. Vi havde valgt at balancere rødt og blåt, 

så efter (Byrådsmedlem soc.)  Hugo Hammels tale året før, havde vi inviteret Tina 

Nedergaard (tidligere undervisningsminister MF, og opstillet til Folketingsvalget for 

Venstre i Høje Taastrup) Hun talte om sin opvækst på landet, og minder om jul i 

barndommen. Talen var udmærket, men hendes valg gik ikke, og hun har siden trukket sig 

ud af politik. Sådan kan politik også være, hårdt og ubarmhjertigt når vælgerne har sat 

kryds. 

I Kommunalforeningen arbejder vi tværpolitisk, så vi interesserer os mere for resultaterne 

af de folkevalgtes arbejde. 

Ikke alt er dog alvor, så vi var også involveret i Sengeløses store event d. 1 april. 

En dag man kan vente sig lidt af hvert, men aldrig har dog gadekæret været ramme for 

større opmærksomhed, ligefrem sat til salg, og en køber from over there. Og byens 

borgmester, Michael Ziegler kom og overrakte skødet til honnør for Stars and Stripes og 

underholdning af Mickey og Minnie Mouse. Ikke et øje var tørt, selvom tårerne stod 

vandret i blæsevejret. Carsten Juncker, manden bag Callisto Festivalen og andre skøre 

indfald, stod bag, velvilligt assisteret af Kommunalforeningen m.fl. 

Ved Byfesten havde Kommunalforeningen taget opstilling med en bod. Byfesten var en 

gentagelse af året før, med heldigt tørvejr det meste af dagen, selvom det endte i 

voldsomt regnvejr om aftenen. Vi havde igen lånt kommunens trafiktæller og fartmåler 

som blikfang. I boden havde vi forskellige plancher med de emner der rør sig, og til 

underholdning havde vi fået genoplivet en gammel kending, kartoffelknusermaskinen, helt 

uden batteri og med håndholdt hammer, til stor underholdning for børn og voksne. Det 

gav også en lille indtægt til foreningen, samt lidt nye medlemmer, og en masse snak med 

byens borgere. En sjov og hyggelig måde at komme i kontakt på og vise flaget. 



I 2014 gik Sct Hansbålet helt i vasken og blev aflyst, p.g.a manglende opbakning til 

Spejderne, som ellers har stået trofast for arrangementet i mange år. I en by som 

Sengeløse må vi naturligvis holde traditionerne i hævd, så Kommunalforeningen er trådt 

til, og har taget over. 

Bålet sørger kommunen for at tilkøre til pladsen. SFOéns børn havde sørget for en meget 

flot Heks, der blev sendt behørigt afsted. Vi havde inviteret USA analytiker og historiker 

Mads Fuglede, som på skarp og underholdende vis, kun få dage efter Folketingsvalget, lige 

fik skåret valget med i båltalen. En dygtig taler. 

Der var kaffe og kage ( tak til hjemmebagerne) lyd af Ole lyd, og efterslukningen af bålet 

foretages til langt ud på natten, med vand og …. øl. Tak Carl. 

Det tværpolitiske samarbejde i Høje Taastrups forskellige Bylaug, for Trafikudvalget, 

begynder at tage form. Vi har holdt et par møder, samt været på vejsyn, og set på de lokale 

trafikudfordringer. Efterfølgende har vi holdt møde med Michael Ziegler og 

repræsentanter for kommunens veje, sammen med vores Trafikudvalgsrepræsentant, Jess 

Jensen. Vi er faktisk kommet til enighed for en vis form for prioritering af opgaverne, 

således at der er håb om gennemførelse af nogle opgaver. Mere herom af Jess Jensen. 

Sengeløse Radio er ude i en voldsom overlevelseskamp, efter at medieforliget har givet 

lokalradioer dødsstødet. Kommunalforeningen har i mange år været hovedsponsor for 

Radioen, så vi følger det tæt og krydser fingre. 

Sengeløse Kommunalforening er også tovholder for byens flaghejsere, der utrætteligt 

flager ved højtider, begravelser og andre mærkedage. 

Vi måtte for nylig sige farvel til tidligere flaghejser Preben Hansen, ved dennes bortgang. 

Æret være hans minde. Preben havde også sagt ja til at være taler ved juletræstændingen i 

år, så her havde vi også en udfordring med at finde anden taler. Det er løst nu. 

Vi har 2 nye kandidater, der har lovet at videreføre traditionen med flaghejsning, og der er 

samtidigt indkøbt nogle nye flag. Vi siger velkommen til Bent Christiansen og Gert 

Lauridsen. 

Således er ringen sluttet. 

Snart står julen for døren igen, må julefreden sænke sig, når vi har tændt for træet d. 29. 

november. 

Med venlig hilsen          Per Hammel         Formand Sengeløse Kommunalforening 


