
REFERAT FRA SIKKERHEDSMØDE 
DEN 16. JANUAR 2010  

 
Deltagere: Annette og Preben Lemann, Martin Bertelsen, Inge og John Kristiansson, 
Annegrete og John Christophersen, Britta Bech, Birte og Steen Agathon, Dorthe 
Schlüntz, Peter Grane, Leif Hansen og Henning Højte Hansen 
 
Dagsorden: 
1)Velkomst fra Preben  
2) Valg af referent og ordstyrer 
3) Dagsorden (evt. flere punkter eller ændringer)  
4) Præsentation - bordet rundt - forventninger fra alle (ikke løsnings-  forslag) 
5) Ideer på bordet - hvad kan vi gøre? - Hvad er der mest interesse for? 
6) Hvordan kommer vi videre - evt. nedsætte arbejdsgrupper? Sikkerhedsudvalg? 
7) Løst og fast 
 
 
1. Velkomst fra Preben 
Preben bød velkommen til Sikkerhedsmøde arrangeret af Stenmagle Bylaug. Preben 
redegjorde for dette initiativ som er blevet taget på baggrund af de sidste måneders 
tyverier i Stenmagle. 
 
2. Valg af referent og dirigent 
Dirigent: Henning Højte Hansen 
Referent: Britta Bech 
 
3. Dagsorden. 
Der kom ikke flere punkter på dagsordenen 
 
4. Præsentation- bordet rundt – forventninger fra alle (ikke løs- 
    ningsforslag) 
Alle fremkom med en præsentation og forventninger: 
følgende områder var repræsenteret: 
Assentorp 
Stenmaglevej 
Engkrogen 
Rønnevej 
Højbodalsvej 
Vandløsevej 
 
Generelt gav man naboerne besked når man var bortrejst, og naboerne holder øje med 
husene, og reagerer hvis der er sket noget,  har udarbejdet telefonliste, man har 



nøgle til hinandens huse, tømmer postkasser hos hinanden, lægger affald i 
skraldesækken, radioen tændt når man ikke er hjemme, tænd og sluk ure. 
  
5.Ideer på bordet – hvad kan vi gøre? - Hvad er der mest interesse for? 
Der kom mange ideer og forslag f.eks.: 

− døre med dobbeltcylinder uden vrider og med nøgle indvendig 
− klippe hækken ned 
− optagelser med infrarøde kameraer 
− klistermærker på vinduerne om der er overvågning 
− ”fjernsynslys” (lysshow)  

 
Vi skal også have opmærksomheden henledt på hjemmeoverfald. 
Der skal også kunne skelnes mellem nysgerrighed og interesse  
 
6. Hvordan kommer vi videre – evt. nedsætte arbejdsgrupper? Sikkerhedsudvalg? 
Det er kunne være godt hvis vi kan få hele Stenmagle-området til at interessere sig 
for problematikken. Stenmagle-området blev defineret Budbringer-området: 
Assentorp – Vandløse – Stenmagle. 
På mødet blev der diskuteret mange forskellige måder hvorpå man kunne få 
indbyggerne i Stenmagle-området til at interessere sig for problemstillingen. 
 
Der var enighed om følgende: 

− I det næste nummer af Budbringeren, skal der være en artikel om emnet 
(Henning skriver den), at gruppen anbefaler at tale med sine naboer om 
problemet og der anbefales at de enkelte veje arbejde på at etablere 
nabohjælp evt. med skiltning på vejen. 

 
− Stort møde i Bylaugets området. 

          - invitationer i alle postkasser 
          - Deltagere: alarmselskaber, politi, forsikringsselskaber etc. 
          - Det er en forudsætning for deltagelse i mødet, at man er medlem  
             af Stenmagle Bylaug. (eller melder sig ind ved mødet) 
 
Der blev nedsat et sikkerhedsudvalg, som kom til at bestå af: 
Preben Leman 
Martin Bertelsen 
John Kristiansson 
Peter Grane 
(Gruppen har aftalt det første møde den 22. januar 2010) 
 
7. Løst og fast 
Intet under dette punkt 
 


