
SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

Velkommen til 
Generalforsamling 2016



Velkommen
Aftenens program: 

Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) 

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

Indlæg: ”Førstehjælp ved Hjertestop” 
Oplæg ved Førstehjælpsinstruktør Keven Nielsen, Kunsten 
at redde liv 
Officiel overdragelse af Hjertestarter 

Oste- og pølsebord



Dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af årsberetning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Valg af bestyrelse 

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

Ingen 

7. 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 2015: 
Formand: Lars Kristensen 
Næstformand: Ove Frederiksen 
Kasserer: Thyge C.D. Hansen 
Sekretær: Elisabeth Rühne 

Generalforsamling med ca. 110 deltagere 
492 medlemmer pr. d.d. ud af 940 grundejere.        
Det betyder, at 53% er medlemmer. Vi mangler 59 i 
forhold til sidste år.



Cykeltur i regnvejr
26. april inviterede vi til en “historisk 
cykeltur” med Niels Peter Stilling 
Dagen startede og sluttede med voldsomt 
regnvejr. 
Derfor var der kun få, der mødte frem (Meget 
forståeligt - billedet er fra 2012) 
For de der kom, lavede vi turen om til en 
travetur, som inkluderede kirken, 
kirkegården og lidt af Søllerødvej. Vi sluttede 
af i Peter Wibroes skønne have, som også tog 
sig godt ud i regnvejr.



Søllerød Kro + Bertel Haarder
Indbydelse udsendt i begyndelsen af december 

Problemer med B-post, hvor omdelingen tager 
op til 4 hverdage 

Meget hurtigt udsolgt til arrangementet 13. 
januar - inden de sidste nåede at få indbydelsen 

Der kom ialt 180 tilmeldinger. Der var plads til 
80. 

Dublering 10. februar, som også blev fyldt helt 
op. Godt 20 kom ikke med denne gang 

Jeg fornemmede, at alle havde en god aften med 
mad, Bertels Haarders tale og fællessang.



www.sollerod-gf.dk
Efterhånden et gammelt lay-out, som vi 
overvejer at modernisere 
Knap 13.000 besøg siden sidste 
generalforsamling 
Tilmelding til arrangementer og 
generalforsamling 
Varsling af frist for forslag til 
generalforsamling 
Regnskabet for 2015 
Links til relevante hjemmesider 
e-mail service (82 tilmeldte) (for få!!)

http://www.sollerod-gf.dk


Henvendelser til foreningen
Henvendelser fra medlemmer 

Reparation og vedligeholdelse af private fællesveje 
Grønne Hegn er et evigt problem 
Udfordringerne med 10 alen reglen 

Henvendelser fra ejendomsmæglere og 
advokater 

I forbindelse med ejerskifte 
Henvendelser fra kommunen 

Ingen dispensationer til Lokalplaner  i 2015 
Indbydelser til forskellige arrangementer 
Grundejerinfo et par gange om året 
Borgerdialogudvalget 
Rudersdal Mødet



10 Alen reglen - igen
Et af vore nye medlemmer, Kasper Lange, har 
gjort et stort arbejde med at afklare betydningen 
af 10 alen reglen 
Vestre Landsret dom fra 2010 slår fast, at 
servitutten er oprettet for at sætte præg på et helt 
kvarter 
Servitutten kan derfor kun ophæves, hvis alle 
påtaleberettigede er indforstået med det. Den kan 
ikke ophæves ved en aftale med de nærmeste 
naboer. 
Eneste mulighed er, at alle naboer, der er direkte 
berørt af et nybyggeri, kan frafalde påtaleretten. 
Hvem er direkte berørt? I dette tilfælde 8.



Cykelløb 5. juni
Vi er glade for, at så mange har lyst til at besøge 
Søllerød. Det er en dejlig landsby, som vi nyder 
at bo i. 

VM i cykelløb var en positiv oplevelse for de 
fleste - trods skepsis på forhånd. 

VM-Ruten er en pestilens for de, der bor på de 
smalle veje ved ruten - f.eks. Slotsbakken og 
Attemosevej. 

Men - Vi har i bestyrelsen ingen forståelse for, 
at området skal spærres delvist af 5. juni, fordi 
en privatperson vil arrangere et cykelløb.



Fællesudvalget

Fællesudvalget for Grundejerforeninger i 
Rudersdal kommune 
Der har været et enkelt møde siden sidste 
generalforsamling 
Godt samarbejde med Rudersdal kommune, 
som trænger til en modernisering 
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



Traditionel byvandring 9. april med 
Niels Peter Stilling. 
Der er nu så mange tilmeldte, så vi er 
tæt på at må melde udsolgt. 
Rundvisning på Gammel Holtegaard 
den 22. maj. Den nye udstilling og 
barokhaven. 
Ida Leisner er igen vores særdeles 
kompetente og engagerede guide både 
inde og ude.

Kommende arrangementer



Regnskab 2015



Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valgt i 2015: 

Bo Simonsen   

Elisabeth Rühne  

Søren Kongsbak 

Svend-Erik Saxov 

På valg er: 

Lars Kristensen (Villig til genvalg) 

Thyge C.D. Hansen (Villig til genvalg) 

Ove Frederiksen (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 

Direktør Iben Koch



Den nye Hjertestarter

Førstehjælpsinstruktør Keven Nielsen 

Meget erfaren instruktør 

Repræsenterer foreningen “Kunsten at 
Redde Liv”, som har stået for at skaffe 
sponsorer til den nye hjertestarter. 

Vi vil markere den officielle overdragelse af 
hjertestarteren til borgerne i Søllerød



SØLLERØD KØBMANDEN
Placeret på væggen til højre for indgangen



Carlsminde, Søllerødvej 30



Hjælpere

Mange familier i Søllerød består kun af to medlemmer. Derfor er det svært både at yde 
førstehjælp og at få fat på hjertestarteren 

Vi søger et antal medlemmer, som er villige til at hjælpe ved et hjertestop. 

Den primære opgave er at hente hjertestarteren og bringe den frem til patienten. 

Sekundært er det at hjælpe med genoplivningen 

Send en mail eller ring, hvis I vil stille jer til rådighed. Så vil vi lave en liste med navne, 
adresser og telefonnumre, som vi lægger på hjemmesiden.


