Sengeløse Kommunalforening
Referat fra generalforsamling d. 25.10.2017 kl. 19.30 i Sognegården
Kommunalforeningens netop afholdte generalforsamling i Sognegården foregik i år stille og roligt. Sidste år havde vi et
meget hot emne om Outdoor Games i grusgraven, hvilket medførte stort fremmøde og meget debat.
I år kunne vi nøjes med at løbe dagsordenen igennem, herunder formandens beretning som bl.a indeholdt følgende:
”Ligesom det lige nu er meget populært blandt opstillede kommunalpolitikere, vil jeg fortælle om de resultater vi har
opnået i det forgangne år.
Sengeløse kommunalforening af 1921 er en tværpolitisk Borgerforening. Det er den rigtige platform, hvis man vil
noget med Sengeløse.
Vi har siden 2014 haft et rigtigt godt samarbejde med de øvrige bylaug i HT kommune og har kunnet systematisere
landsbyernes respektive ønsker om trafikforbedringer. Det har vi skrevet om flere gange i Sengeløse nyt,
Sammenhæng i cykelsti på omfartsvejen, ny asfalt fra Vadsby over Sengeløse og til Vridsløsemagle, samt etablering af
belyst og bevogtet skoleovergang ved Engbrinken. Cykelstien ved gadekæret er blevet malet op og andre
forbedringer. Forhold som de opstillede lokalpolitikere altså er ved at falde over hinanden for at tage æren af. Sådan
er politik, der skal stemmer til ellers nytter gode intentioner ikke noget. Og det er jo også resultat af vores gode
samarbejde med vedholdende politikere og Høje Taastrup Kommune.
Ved seneste vejbesigtigelse påpegede vi bl.a. den meget farlige overkørsel ved Landsbygaden / Sengeløsevej. Vi
ønskede hastigheden sat ned, blå opmalet cykelstiovergang og fodgængerovergang, samt oversigtsbelysning som ved
rundkørslen. Det kunne der ikke blive tale om nu, var svaret. Vi har dog nu, tættere på valget fået et andet svar fra
administrationen. ”
Kassereren gennemgik regnskabet som var fuldt tilfredsstillende og blev godkendt.
Et enkelt bestyrelsesmedlem havde ikke ønsket genvalg og pladsen blev besat af Bent Christiansen, som jo i øvrigt
også er byens flaghejser og bestyrelsesformand for Sengeløse Brugsforening.
Vi har ladet en bestyrelsesplads stå åben, og opfordret en forælder med skolesøgende børn til at melde sig, så vi
bevarer den gode kontakt til skole og institutioner.
Alle øvrige pladser blev genbesat. Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Der var ikke
indkommet forslag og under eventuelt blev byens ve og vel debatteret med gode forslag og ideer.
Alle så frem til at høre politikerne til vælgermødet på kroen d. 08.11
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Formand Sengeløse Kommunalforening.

