
SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

Velkommen til 
Generalforsamling 2017

Velkommen
Aftenens program: 

Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) 
Spørgsmål til Rudersdal kommune  

Erik Mollerup, Court Møller, Axel Bredsdorff, Daniel E. 
Hansen, Birgitte Kortegaard og Iben Koch 

Indlæg: ”God Arkitektur og Byggeskik” 
Oplæg ved lederen af Rudersdal kommunes Byplanafdeling 
Birgitte Kortegaard 

Status på køb og salg af ejendomme i Søllerød 
Ejendomsmægler Peter Schmidt, Danbolig 

Oste- og pølsebord

Arkitektur- og BevaringspolitikVISIONER FOR STEDET



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

Cand. jur. Birger Worm, 
Søllerødgårdsvej 20

Forslag til dirigent



Beretning
Konstituering i marts 2016: 

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

Generalforsamling med ca. 100 deltagere 
530 medlemmer pr. d.d. ud af 939 grundejere.        
Det betyder, at godt 56 % er medlemmer. Vi mangler 
21 i forhold til sidste 4 års periode. 
3 bestyrelsesmøder og en middag siden sidste 
generalforsamling 
Mange e-mails

Byvandring 9. april

9. april inviterede vi til en “Byvandring” med 
Niels Peter Stilling 
Dejlig travetur i vores dejlige område Med 
mange gode historier om Søllerøds historie. 
Der var igen stor tilslutning til at få en større 
viden om området, vi bor i  
Og igen havde Peter Wibroe inviteret os 
indenfor i han paradis på Søllerødvej.



Gl. Holtegaard med Ida Leisner
22. maj var der rundvisning på udstillingen og i 
barokhaven. 

Udstilllingstrilogien BAROK + Samtidskunst 
hvor billedkunstner og lektor på kunstakade-
miet Ulrik Heltoft havde inviteret til at gå i 
kunstnerisk dialog med barokanlægget på Gl. 
Holtegaard. 

Udover rundvisningen på udstillingen tog Ida 
Leisner os med på en tur i den smukke 
barokhave, som udvikler sig flot fra år til år.

Møde om Indbrud 1/6
Indbrud var et emne, der blev diskuteret på 
generalforsamlingen i 2016, men der var ikke tid til at 
komme til bunds i emnet. 
Derfor arrangerede bestyrelsen i samarbejde med 
Nordsjællands Politi et møde i Sognegården den 1. 
juni. 
Indledere var Jørgen Bo fra Politiet. Han gav et meget 
levende indlæg om, hvad vi kan gøre for at forebygge 
indbrud. 
Peter Lomholdt fra G4S fortalte om vagtselskabernes 
muligheder for at hjælpe grundejerne med 
forebyggelse af indbrud 

På hjemmesiden er der adgang til hele det materiale, 
der blev gennemgået på mødet.

mandag den 20. juni 16 Forebyggelse Station Syd 1 

  Indbrudssikring 



Initiativet med vagtordning
Desværre en del meget ubehagelige indbrud i vores 
område 

Indbrud er altid ubehagelige, men det værste er, når 
nogen bryder ind, medens man er hjemme. 

To af vore medlemmer, Henrik Schnipper fra 
Lyngdalen og Hanne Nørbygaard fra Kong 
Valdemarsvej har gjort et stort arbejde for at skabe 
tilslutning til en kørende vagt i området. 

Så vidt jeg ved, har over 90 grundejere tegnet vagt 
kontrakten med Securitas. Og på det seneste er G4S 
kommet med et tilsvarende tilbud. 

Indbydelse fra Securitas udsendt til alle medlemmer Securitas A/S
Sydvestvej 98
2600 Glostrup
Tlf.: +45 4343 4388
securitas.dk

Kørende Securitas vagt i dit boligområde
Til din orientering kører sikkerhedsfirmaet Securitas A/S nu i dit område. Vores 
Securitas vagt foretager 4 forebyggende, kørende tilsyn i tiden mellem kl. 
21.00-05.00. Tilsynene finder sted hos udvalgte husstande på følgende veje 
(flere kommer til løbende):

Attemosevej – Søllerødvej – Lyngbakkevej – Kong Valdemars Vej – Prins 
Frederiks Allé – Smutgærde – Nøddegangen og Lyngdalen.

Få glæde af ordningen
Oplever du også utryghed, som mange andre borgere i dit område? Så har du 
mulighed for at tilslutte dig vagtordningen og få holdt et vågent øje med din 
bolig, når det passer dig.

For at synliggøre den ekstra tryghedsindsats opsætter vi vagtskilte ved de 
huse, der er med i vagtordningen samt klistermærker på de tilhørende post-
kasser. På den måde kan eventuelle indbrudstyve eller hjemmerøvere se, at her 
er der ekstra sikkerhed.

Øget tryghed om formiddagen
Der er et ønske fra flere husstande om øget tryghed via forebyggende tilsyn 
også om formiddagen. Ved flere tilslutninger kan Securitas udvide ordningen 
til også at omfatte kørende vagt om dagen i tidsrummet kl 9-12. Såfremt den 
forebyggende tryghedsindsats udvides til også at omfatte formiddagen, mod-
tager du information om dette.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til vagtordningen, eller ønsker du sikkerheden i dit hjem 
optimeret, så kontakt venligst:

Sikkerhedskonsulent Kuno Hviid Tlf.: +45 2338 5500
E-mail: kuno.hviid@securitas.dk

Med venlig hilsen 
Securitas A/S
Kuno Hviid 
Sikkerhedskonsulent

Sendt sammen med indbydelse til generalforsamling m.v. i Søllerød Grundejerforening.
Det er en privat, frivillig ordning, som indtil nu benyttes af godt 90 grundejere i Søllerød.
Vagtordningen har været omtalt i Rudersdal lokalavis og i TV2. 

Seneste Statistik om indbrud

Oplysninger fra Nordsjællands Politi 

36 indbrud i Søllerød de sidste 12 måneder 
7 indbrud i de sidste 3 måneder 

I hele Nordsjællands Politikreds: 
5.892 indbrud* i 2016   (100) 
1.053 indbrud* siden 1. januar (18) 

(*	i	villa,	lejlighed,	værelse	og	landejendom)	
(Søllerød	Sogn	er	ca.	1,7%	af	Nordsjællands	befolkning)

Politiinspektør Morten Kaare Pedersen: 

“ Nordsjællands Politi etablerede i slutningen af 2016 
en særlig indbrudsgruppe, der målrettet arbejder med 
efterforskning og opklaring af indbrud.  

Som en del af vores strategi vedrørende indbrud i privat 
beboelse sker der som udgangspunkt altid akut 
udrykning til mistænkelige forhold og indbrud i 
øjeblikket for at anholde gerningsmænd.  

Når patruljerne har foretaget anholdelse overdrages 
sagen til den særlige indbrudsgruppe, der efterforsker 
og færdiggør sagen.”



Nabohjælp
Efterhånden store skilte om Nabohjælp på 
mange af vore veje. 
Politiet siger, at det er den mest effektive 
måde at tyverisikre sin bolig. 
Foreningen opfordrer alle til at gå ind i 
projekt “Nabohjælp”. 
Brug hjemmesiden nabohjælp.dk - Den 
har masser af gode ideer og værktøjer

www.sollerod-gf.dk
Godt 14.000 besøg på hjemmesiden siden 
sidste generalforsamling 
Tilmelding til arrangementer og 
generalforsamling 
Varsling af frist for forslag til 
generalforsamling og dato for 
generalforsamlingen 
Regnskabet for 2016 
Links til relevante hjemmesider 
e-mail service (62 tilmeldte) (alt for få!!)
Men nu sker der noget nyt.



Ny Hjemmeside 22. marts

Ny hjemmeside

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 

Nogle få dispensationer til Lokalplaner  i 2016 
Indbydelser til forskellige arrangementer 
Grundejerinfo et par gange om året 
Rudersdal Mødet + Diverse høringer 
Ny lokalplan på Kong Valdemarsvej (gravhøj m.m.) 
Sten i rabatten og (reklame)skilte



Når naboen støjer...
Vis hensyn, og tænk på, om du selv ville synes, det var sjovt at 
blive vækket en søndag kl 8 af en havefræser, motorsav eller 
lign. Efter at have været holdt vågen af høj musik til kl. 3. 
Undgå brug af støjende maskiner i weekender og helligdage 
før kl 10 og efter kl 18. 
Planlæg - hvis muligt - brug af meget støjende maskiner til 
hverdage. Send din græsslåmaskine til service regelmæssigt 
og få tjekket lydpotten. 
Orienter i god tid dine naboer om fester, have- eller 
byggearbejde, der er særligt støjende. Høj musik = lukkede 
døre og vinduer efter midnat! 
Hvis du oplever problemer, så prøv at kontakte den 
pågældende nabo og fortæl ham/hende stille og roligt, 
hvordan du oplever problemet.

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. 
Ejendomme udstykket fra Attemosegård har en 8 
alen regel.



Cykelløb og Cykelmotion
Vi er fortsat glade for, at så mange har lyst til at besøge Søllerød. 
Det er en dejlig landsby, som vi nyder at bo i, men . . . .  
Møde med Rudersdal kommune i januar om udfordringen med 
de mange cyklister i Søllerød. 
Vi har sagt OK til, at der afholdes 2-3 organiserede cykelløb om 
året på VM Ruten. 
Kommunen udarbejder kort over et antal alternative cykelruter i 
området, som distribueres til cykelklubberne. 
Der arbejdes på at opsætte skilte med opfordring til at udvise en 
god adfærd. 
Hvis politiet kan acceptere det, vil der bliver opstillet skilte på 
Attemosevej, hvor cykler henvises til cykelstien. 
Hvis der afholdes “private” cykelløb i Søllerød, er det ulovligt, 
og det er derfor en sag for Politiet. 
Bestyrelsen følger fortsat op på sagen.

Fællesudvalget

Vi er med i Fællesudvalget for 
Grundejerforeninger i Rudersdal kommune 
Der har ikke været møde siden sidste 
generalforsamling 
Godt samarbejde med Rudersdal kommune, 
som nu er ved at have fundet en god form med 
et årligt møde for alle grundejerforeninger. 
3-4 gange om året udgives en “Grundejerinfo”
med seneste nyt fra kommunen.
Selve Fællesudvalget er efter knap 100 år ved at 
have overlevet sig selv.
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Debat om affald, mobilmaster 
og overløb på årsmødet



Den nye Hjertestarter

Husk, at der nu er adskillige hjertestartere 
til rådighed i Søllerød. 

Foran Købmanden på Vangebovej. 

Ved gavlen på Carlsminde, Søllerødvej 30 

Ved gavlen af Sognegården - nærmest 
kirken.

Hjælpere

Flere har allerede meldt som “hjælpere” ved hjertestop 

Hjælpernes navne og telefonnumre kendes på alarmcentralen, som får fat på en hjælper, hvis 
der kommer et alarmopkald på 112. 

Deres 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.



Skovtur i Kirkeskoven lørdag den 7. 
maj kl. 14 med botaniker Ole Lyshede. 
Der er nu så mange tilmeldte, så der er 
ved at være udsolgt. 
Kirkegårdsvandring 11. juni kl. 14 
med lokalhistorikeren Peter Stilling. 
Det var en succes i 2010, så vi 
besluttede at undersøge, om det igen 
var interessant. 
Det var det. Der er nu totalt udsolgt til 
dette arrangement.

Kommende arrangementer

Regnskab 2016



Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valgt i 2016: 

 Lars Kristensen  

Thyge C.D. Hansen 

Ove Frederiksen 

På valg er: 

Elisabeth Rühne (Villig til genvalg) 

Søren Kongsbak (Villig til genvalg) 

Svend-Erik Saxov (Villig til genvalg) 

Bo Simonsen (Ønsker ikke genvalg) 

Forslag til nyt medlem: Henrik Trepka, 
Arnegårds allé 15. 

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 
Formand for kultur- og Fritidsudvalget 
Daniel E. Hansen 
Direktør Iben Koch



Om køb & salg af ejendomme

Hvordan er den aktuelle situation på 
ejendomsmarkedet i Søllerød? 

Hvordan går det med priserne? 

Er det nemt/svært at sælge? 

Orientering ved ejendomsmægler Peter 
Schmidt, Danbolig i Holte

Om God Arkitektur & Byggeskik

Et emne, som deler vandene. Det handler 
jo om en kombination af smag og at skabe 
rammer om familiens liv. 

Vi har bedt Rudersdal kommunes 
byplanchef, Birgitte Kortegaard om at 
komme med et oplæg om emnet. 

Formanden for Byplanudvalget Axel 
Bredsdorff vil indledningsvist sige lidt om 
baggrunden for den nye politik på 
området. 


