
SØLLERØD GRUNDEJERFORENING
Velkommen til 

Generalforsamling 2015



Velkommen
Aftenens program: 

Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) 

Spørgsmål til Rudersdal kommune  
Erik Mollerup, Court Møller og Axel Bredsdorff 

Indlæg: ”Afledning af Regnvand” 
Oplæg ved Landskabsarkitekt Ann Lilja, Rudersdal kommune 

Oste- og pølsebord



Dagsorden
1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 2016-19 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
7. Indkomne forslag: 

Ingen 

8. Eventuelt



Tidligere direktør for FDM, cand. jur.  
Erik Lauridsen, Arnevangen 48

Forslag til dirigent



Beretning

3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling 
Mange e-mails 

Konstituering i marts 2014: 
Formand: Lars Kristensen 
Næstformand: Ove Frederiksen 
Kasserer: Thyge C.D. Hansen 
Sekretær: Elisabeth Rühne 

Generalforsamling med ca. 110 deltagere 
587 medlemmer pr. d.d. ud af 940 grundejere.        
Det betyder, at 62,5% er medlemmer.



Tak til et helt særligt medlem
I 2014 kommer Søllerød for alvor i samtlige 
landets medier - og det var for noget godt. 
Peter Wiibroe fra Søllerødvej inviterede hele 
Danmark indenfor i den skønneste tønde land 
i Nordeuropa. 
Jeg tror, jeg har alle bag mig i et stort bifald til 
Peter for det indblik i “havekunst og 
tanketidsler”, han har givet os med sin 
fantastiske bog. 
I bestyrelsen oplever vi, at din indsats har 
givet et betydeligt løft til hele Søllerød. 
TAK

https://www.youtube.com/watch?v=3Pp65dWRkkU

https://www.youtube.com/watch?v=3Pp65dWRkkU


Besøg på Reprisen
27. april deltog 69 medlemmer i et 
spændende besøg på Reprise Teatret, som 
bor i én af landets ældste biografbygninger  
Lederen af Reprise Teatret m.m., Mette 
Schramm gav os en meget levende indføring i 
moderne biografdrift - hvor filmrullerne er 
erstattet af en harddisk. 
Og vi sluttede af med at se gamle smalfilm fra 
Søllerød, som det var en gang med arkivleder 
Lars Bo Hansen som guide.  
Hvis I vil se eller gense filmene, kan de købes 
på Rudersdal kommunes arkiv i Nærum



Ida Leisner var igen vores særdeles 
kompetente og engagerede guide både 
inde og ude. 
Spændende at komme bag om 
udstillingen om Venedig i 
malerkunsten 
Der var også mulighed for en lille tur i 
parken. 
Det er ved at være en god tradition, at 
vi en gang om året får en guidet 
rundvisning på vores lokale 
kunstmuseum

Gl. Holtegaard 9/11 2014



Historisk Cykeltur m. Stilling

26. april kl. 15 satser vi på dejligt vejr til en 
cykeltur gennem noget af Søllerøds historie. 
Niels Peter Stilling har sagt ja til både at 
tilrettelægge og lede turen. 
Den præcise rute gemmer vi, til vi mødes med 
cyklerne foran Mothsgården. 
Os der var med for 3 år siden havde meget 
glæde af turen. 
Der er kun få tilmeldte på nuværende 
tidspunkt. Men deltagertallet er begrænset til 
30, så meld jer hurtigt til, hvis I vil være sikre 
på at få plads.



www.sollerod-gf.dk
Holder fast i det gamle lay-out, fordi det virker 
Knap 11.000 besøg siden sidste 
generalforsamling 
Tilmelding til arrangementer og 
generalforsamling 
Varsling af frist for forslag til 
generalforsamling 
Regnskabet for 2014 
Links til relevante hjemmesider 
e-mail service (69 tilmeldte) (for få!!)

http://www.sollerod-gf.dk


Henvendelser til foreningen
Henvendelser fra medlemmer 

Reparation af private fællesveje efter byggearbejde 
Affald på Søllerødgårdsvej - det tog 8 måneder 
Grønne Hegn 
Ejendomsskatternes himmelflugt 

Henvendelser fra ejendomsmæglere og 
advokater 

I forbindelse med ejerskifte 
Henvendelser fra kommunen 

Ingen dispensationer til Lokalplaner  i 2014 
Indbydelser til forskellige arrangementer 
Grundejerinfo et par gange om året 
Rudersdal Mødet

21. juni 2014 2015

8 måneder senere - februar 2015



Grønne Hegn skal på plads



Fællesudvalget
Fællesudvalget for Grundejerforeninger i 
Rudersdal kommune 
Der har været et enkelt møde siden sidste 
generalforsamling 
Godt samarbejde med Rudersdal kommune 
Selve Fællesudvalget er fortsat stort set 
kun med deltagelse fra den gamle Søllerød 
kommune 
Tjener mest som forum for 
erfaringsudveksling og planlægning af 
fællesmøder med kommunen



Regnskab 2014



Kontingent 2016-19
Kontingentet har være 200 kr. for 4 år 
siden 2007. 

Hvis vi skal have mulighed for at fastholde 
aktivitetsniveauet og beholde en solid 
grundkapital, er det tid for en mindre 
forhøjelse. 

Bestyrelsen foreslår 250 kr. som 
kontingent for den næste fire års periode. 
Kontingentet vil blive opkrævet i 
november 2015.



Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valgt i 2014:

Lars Kristensen 

Thyge C.D. Hansen 

Ove Frederiksen

På valg er: 

Bo Simonsen  (Villig til genvalg) 

Elisabeth Rühne  (Villig til genvalg) 

Søren Kongsbak (Villig til genvalg) 

Svend-Erik Saxov  (Villig til genvalg)



Valg af Revisor + suppleant

Nuværende revisor: 

Michael Reedtz Sparrevohn 

Nuværende suppleant: 

Per Bechmann



Ingen inden fristen 1. 
februar.

Indkomne forslag



Eventuelt
Fra Rudersdal kommune: 

Viceborgmester Erik Mollerup 

Formand for Udvalget for teknik og miljø, 
Court Møller 

Formand for Byplanudvalget Axel 
Bredsdorff



Afledning af Regnvand

Landskabsarkitekt Ann Lilja 

Erfaring med klimatilpasnings projekter i 
fynsk kommune 

Projektleder på “Trørød klimatilpasning - 
et grønt og bæredygtigt Holmebjerg” 

Mulighed for at stille spørgsmål efter 
indledningen


