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Nu står du igen med et klubblad i hånden. Efter en pause har bestyrelsen for Slagslunde-Klubben besluttet igen at 

husstandsomdele et blad. Det har vi, fordi Klubben er i en ekstraordinær situation. 

Nytilflyttere ved sikkert ikke, at Slagslunde-Klubben blev grundlagt i 1990, fordi en del af byens folk syntes, at der skulle ske 

noget mere i Slagslunde og i Slagslunde Forsamlingshus i særdeleshed. På det tidspunkt blev der holdt familiefester og 

begravelser i Huset - intet andet. 

Men det blev der lavet om på. Klubben så dagens lys og kælderen under forsamlingshuset fik cafélokale og billard/dart lokale og 

der var liv og glade dage.  Lokale musikere, halv- og helprofessionelle kunstnere har fyldt huset med musik, og mange frivillige 

kokke har sendt liflig madduft ud i alle kroge. Der har været foredrag, spillearrangementer, modeshows, tryllekunstnere og 

meget andet for både børn og voksne. 

Nu føles det lidt som om, at tiden før 1990 ønskes tilbage. Der er tilsyneladende ikke brug for et fælles samlingssted i 

Slagslunde! Eller er der? Det kunne vi i Klubbens bestyrelse godt lide at vide. Vores ideer til indhold på caféaftner er i hvert fald 

ikke videre efterspurgte. Derfor træder vi nu et skridt tilbage, for at lade andre komme til. 

Vi opfordrer hele Slagslunde til at fylde den gode gamle klub med liv igen! Bare rolig. Bestyrelsen stikker ikke af, vi vil være der til 

at holde gang i hverdagen. Men enhver, der har en god idé til en event, som kunne tænkes at have byens interesse bedes træde 

frem! Ring til os, skriv til os - gør et eller andet! Vi hjælper gerne med, - måske med en tovholder, måske med 

annoncering.                                                                                         

Vi snakker mere om Klubbens fremtid på Generalforsamlingen tirsdag den 18. februar. 

Klubben er heldigvis andet end caféaftner. Hver uge fyldes kælderen af kreativitet og virkelyst, når vores forskellige faste hold 

møder ind. 

Nuværende faste Klubaktiviteter: 

• Tirsdag er det seniordag fra kl. 14.00-17.00. Kontaktperson Tove Larsen tlf. 2125 7806. 
 

• Onsdag er det Keramikdag fra kl. 09.30- 13.00 og kl. 19.00-22.00. Kontaktperson Bjarne Kielstrup bjasus@oncable.dk 
 

• Onsdag i lige uger er det Maleraften fra kl. 19.00 -22.00. Kontaktperson Anne Kejser Jensen anneogkenn@gmail.com  
 

• Onsdag i ulige uger er det Håndarbejdsaften fra kl. 19.00 -22.00. Kontaktperson Pia Zitthen zitthen@gmail.com  
 

• Første fredag i måneden er det Madklub-aften fra kl. 18.30.  Kontaktperson Bente Brun bcbrun@kabelmail.dk  
 
Herudover råder Klubben over følgende tider i SkoleHallen: 

• Tirsdage 18.00-20.00  til badminton eller anden sportsaktivitet 

• Tirsdage 20.00-22.00  benyttes p.t. fast af Hockeyholdet 

• Onsdage 18.00-20.00  til badminton eller anden sportsaktivitet 

• Søndage 14.00-18.00  til badminton eller anden sportsaktivitet.  

• NB: Hallen er lukket i skolens ferier 

• Kontaktperson Susanne Bønnelycke susanne_bonnelycke@webspeed.dk  
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Bogbyttereolen: 

• Bøger kan byttes i seniorernes og keramikkens åbningstider. 
 
 
P.t. planlagte arrangementer: 

• Ordinær- og ekstraordinær  tirsdag den 18. februar kl. 19.30. 
Generalforsamling  

 

• Syng-sammen med Ian  fredag den 21. februar kl. 18.30 
 

• Tøjbyttedag  lørdag den 2. maj kl. 11.00 -14.00 
 

• Klubbens fødselsdag  lørdag den 16. maj kl. 15.00 
 

Her kan du komme i kontakt med os: 
Klubbens Hjemmeside: www.slagslunde-klubben.dk  
Facebooksiden: Slagslundeklubben 
De 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer: 
Susan Kielstrup formand@slagslunde-klubben.dk 
Marianne Bech Sørensen kasserer@slagslunde-klubben.dk 
Carsten Brun info@slagslunde-klubben.dk   
 
Tilmeld Nyhedsbrev fra os: info@slagslunde-klubben.dk 
 
 
Husk at indbetale kontingent: 
 
Indbetaling kontingent: voksen 175,00, barn 75,00. 
Nordeakonto 1345 8979 173203 (husk navn, adresse og e-mail) 
 
 
 

                              
 

 

 
 
 
 
   
  
   
    

 

 

 

 

 

Hele Klubbens bestyrelse ser frem til at høre fra 

Jer og/eller hilse på Jer til Generalforsamlingen 

den 18. februar. 

 

INDKALDELSE TIL SLAGSLUNDE-KLUBBENS ordinære  
og ekstraordinære GENERALFORSAMLING 
 

Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 19.30 i Klubbens lokaler 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for 2019 
3. Regnskab 2019 
4. Indkomne forslag. 
5. Vedtægtsændringer  
6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2021 
7. Valg af formænd til udvalgene og bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Drøftelse af Klubbens fremtidige virke 
10. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling: 
11.   Vedtægtsændringer  
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