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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
i Søllerød Grundejerforening

Onsdag den 14. marts 2018 • kl. 19.00
Søllerød Sognegård • Søllerødvej 13

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af  dirigent
2. Aflæggelse af  årsberetning
3. Aflæggelse af  regnskab 
4. Valg af  bestyrelse
5. Valg af  1 revisor og 1 revisorsup-

pleant
6. Indkomne forslag: 

Ingen
7. Eventuelt

Ad 3: Regnskabet kan ses på foreningens
hjemmeside: www.sollerod-gf.dk ca. 1
uge før generalforsamlingen.

Ad 4: Følgende bestyrelsesmedlemmer
er på valg:

Lars Kristensen (er villig til genvalg)
Thyge C.D. Hansen (er villig til genvalg)
Ove Frederiksen (ønsker ikke genvalg)

Deltagelse fra Rudersdal
Kommune:

Bestyrelsen har som sædvanlig inviteret
politikere og embedsmænd fra Rådhuset
til at  overvære generalforsamlingen og
derefter besvare spørgsmål af  almen
interesse. 

Der er denne gang tilsagn fra bl.a. for-
mand for Teknik & Miljø udvalget,
Court Møller, Formand for Byplanud-
valget, Axel Bredsdorff  og Viceborg-
mester Erik Mollerup og direktør Iben
Koch.

Vi vil bede en af de lokale ejendoms-
mæglere om at give en kort orientering
om status på køb og salg af ejendomme i
Søllerød.
Årets emne
Vi har bedt repræsentanter fra Rudersdal
kommune om at komme med et oplæg
om, hvad der findes af oplysninger om
vore ejendomme  og os selv i forskellige
registre. Vi har også bedt om at få en
opdatering om aktiviteterne på klimaom-
rådet.

Som afslutning på mødet vil Søllerød Grundejerforening  - traditionen tro - være vært
ved et oste- og pølsebord m.m.

Med venlig hilsen og på gensyn
p.b.v.

Lars Kristensen
formand

Husk tilmeldingsollerod-gf.dk

20. februar 2018

RUNDVISNING PÅ VEDBÆKFUNDENE, SØNDAG 4/3-KL. 11-13
Ved lederen af Vedbækfundene Anne Birgitte Gurlev

Søllerød Grundejerforening inviterer til en særrundvisning på Ved-
bækfundene. Grundejerforeningen betaler vores rundvisning.
Entreen til udstillingen er 15 kr. for voksne og gratis for børn, pen-
sionister og medlemmer af Historisk Topografisk Forening.
Museumsinspektør Anne Birgitte Gurlev vil tage tråden op fra
DR`s storslåede fortælling om Danmarkshistorien, hvor Lars Mik-
kelsen guidede os igennem fantastiske fortællinger. Bl.a. en historie
fra vores lokale Vedbæk fjord, hvor vi fulgte begravelsen af en 18-
årig mor, der blev begravet ved siden af sin baby, der blev lagt på en

svanevinge. Vi kommer helt tæt på at se dette fund og blive en del af denne historie. Læs
mere på Sollerod-gf.dk

MIDDAG PÅ SØLLERØD KRO, ONSDAG 16. MAJ KL. 19
Med velkomst af Jan Restorff
Søllerød Grundejerforening indbyder igen til middag på Søllerød
Kro. Vi får en tre retters menu med vinmenu og kaffe med sødt for
795 kr. Se menuen på vores hjemmeside: Sollerod-gf.dk
Søllerød Kro er jo en vigtig del af Søllerød. Kroens "December-
frokost" er meget populær, og vi har fået Jan Restorff til at servere en
tilsvaren menu som middag.
Vi indbyder ikke nogen taler denne gang. Vi håber, at der er nogle af
deltagerne, som vil bidrage med deres personlige oplevelser fra livet i
Søllerød.

SKOVTUR SØNDAG  27. MAJ KL. 11
Ledet af botaniker Ole Lyshede

I maj sidste år gennemførte vi en skøn og spændende
skovtur under kyndig ledelse af Ole Lyshede.
Vi lærte en masse nyt om den natur, vi har lige udenfor
døren. Derfor har vi valgt igen in år at arrangere  en
skovtur, hvor vi starter ved Vangeboskolen.
Læs mere om skovturen på Sollerod-gf.dk
Ole Lyshede er lic. scient i biologi og en meget erfaren bio-
log med speciale i botanik. Han har bl.a. været ansat ved
Københavns Universitet og Landbohøjskolen. Aktiv i bl.a.
Dansk Botanisk Forening.


