
SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

Velkommen til 
Generalforsamling 2018



Velkommen
Aftenens program: 

Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) 
Spørgsmål til Rudersdal kommune  

Erik Mollerup, Court Møller, Axel Bredsdorff og Iben Koch 

Indlæg: ”Hvad fortæller registrene om os” 
Oplæg ved direktør Iben Koch, Rudersdal kommune 

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

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



Cand. jur. Erik Lauridsen, 
Arnevangen 48

Forslag til dirigent



Beretning

Konstituering i marts 2017: 
Formand: Lars Kristensen 
Næstformand: Ove Frederiksen 
Kasserer: Thyge C.D. Hansen 
Sekretær: Elisabeth Rühne 

Generalforsamling med ca. 100 deltagere 
537 medlemmer pr. d.d. ud af 939 grundejere.        
Det betyder, at godt 57 % er medlemmer. Vi mangler 
14 i forhold til sidste 4 års periode. 
3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling 
Mange e-mails



Arrangementer 2017/18

7. maj Skovtur i Kirkeskoven med 
botanikeren Ole Lyshede 
11. juni 2017 inviterede vi til et “Guidet 
besøg på Søllerød Kirkegård” med Niels Peter 
Stilling. 
4. marts 2018 inviterede vi til “Rundvisning 
på Vedbækfundene” med museumsleder 
Anne Birgitte Gurlev



Søllerød Kro 16. maj 2018

Invitation til en hyggelig aften med en god 
middag på Søllerød Kro 
3 retter inkl. vin for 795 kr. 
Vi håber, at deltagerne selv vil bidrage til 
gode historier fra livet i Søllerød. 
Lige nu er der 54 tilmeldte 
Der er stadig plads til godt 20 deltagere



Skovtur søndag 27/5-18
Invitation til en spændende og oplysende 
skovtur med kyndig vejledning. 
Ole Lyshede er botaniker, og har en fortid 
på Københavns Universitet. 
Meget aktivt medlem af Dansk Botanisk 
Forening. 
Alle, der var med i 2028 fik en stor 
oplevelse i Kirkeskoven. 
Dennegang begynder vi ved Vangeboskolen 
og tage en tur ind i Det danske Svejts 
Der er stadig plads til 20 deltagere



Seneste Statistik om indbrud

Oplysninger fra Nordsjællands Politi 
36 indbrud i Søllerød i 2016  
30 indbrud i Søllerød i 2017 
5 indbrud fra 1/1 til 13/3 -2018. 

I hele Rudersdal kommune: 
826 indbrud* i 2016   (115) 
681 indbrud* i 2017    (95) 

(*	i	villa,	lejlighed,	værelse	og	landejendom)	
(Søllerød	Sogn	er	ca.	14%	af	Rudersdals	befolkning)

Politiinspektør Lau Brun Thygesen: 
“ Tak for snakken. Håber I får et godt møde. Overordnet er 
situationen fortsat at der er for mange indbrud i 
Nordsjælland, men vi har iværksat forskellige initiativer for 
at sikre, at det kontinuerlige fald, der har været gennem de 
seneste par år fortsætter.  
Jeg vil samtidig takke for opbakningen fra jeres 
lokalsamfund. Vi kan desværre ikke være til stede i 
lokalområderne hele tiden, så derfor er det vigtigt med jeres 
"øjne", når mistænkelige personer banker på eller lusker 
rundt ved ejendommene.  
Det samme gælder for mistænkelige køretøjer i området - 
med registreringsnumre kan vi lettere søge efter og spore 
ejerne - uanset om det er danske eller udenlandske biler. 
Indberetninger kan ske via NSJ@politi.dk ”



Nabohjælp
Efterhånden store skilte om Nabohjælp på 
mange af vore veje. 
Vi håber fortsat at, kommunen vil godkende, 
at Nabohjælp skiltene kan monteres på 
skiltene med vejnavne. 
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

http://xn--nabohjlp-o0a.dk


www.sollerod-gf.dk
Tilmelding til arrangementer og 
generalforsamling 
Varsling af frist for forslag til generalforsamling og 
dato for generalforsamlingen 
Regnskabet for 2017 
Links til relevante hjemmesider 
767 besøg på hjemmesiden siden sidste 
generalforsamling.  
Hver besøgende ser i gennemsnit 5 sider, og 
bruger i snit godt 4 minutter på besøget. 
e-mail service (95 tilmeldte) (alt for få!!)

http://www.sollerod-gf.dk


Den nye hjemmeside

http://www.sollerod-gf.dk


Henvendelser til foreningen
Henvendelser fra medlemmer 

Grønne Hegn er et evigt problem 
Udfordringerne med 10 alen reglen 
Nybyggeri, der ikke passer ind i omgivelserne 

Henvendelser fra ejendomsmæglere og 
advokater 

I forbindelse med ejerskifte 
Lidt frustrerende, at ejendomsmæglerne bruger formularer, 
der ikke kan udfyldes elektronisk. 
Vi tager ikke gebyr for oplysninger til ejendomsmæglere og 
advokater 

Henvendelser fra kommunen 
Indbydelser til forskellige arrangementer 
Grundejerinfo 3-4 gange om året 
Sten i rabatten og (reklame)skilte 
Grønt Råd

Vinter med sten i rabatten



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. Og respekter naboerne, hvis de skal 
holde frokost i haven. 
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.



Cykelløb og Cykelmotion
Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil snakke om cykler 
ved denne generalforsamling. 
Vores oplevelse har været, at problemet var mindre i 
2017 end i 2016. 
Vi håber, at den positive udvikling fortsætter i 2018. 
Hvis det ikke sker, så skal vi nok tage det op i 
bestyrelsen. 
Det er fortsat uforståeligt, at cyklister på Attemosevej i 
stor udstrækning bruger kørebanen i stedet for 
cykelstien. 
Hvis der afholdes “private” cykelløb i Søllerød, er det 
fortsat ulovligt, og det er derfor en sag , der skal meldes 
til Politiet. 
Bestyrelsen følger udviklingen.



Fællesudvalget/kommunen

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. 
Fællesudvalget for Grundejerforeninger i 
kommunen har efter knap 100 år overlevet sig selv. 
Idag har alle de store grundejerforeninger et 
samarbejde med kommunen, som minder om vores. 
Kommunen stiller op til generalforsamlingerne, og 
der er en direkte dialog om konkrete spørgsmål.



Hjertestarteren
Hjertestarteren har heldigvis ikke været i brug, 
men den er der fortsat, og den bliver løbende 
vedligeholdt. Opkald til hjerteløberne i fredags. 
Så én af hjertestarterne har været i funktion. 

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. 

Orienter jer på hjemmesiden Hjertestarter.dk



Hjælpere

Flere har allerede meldt sig som “hjælpere” ved hjertestop 

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 bliver navnene givet videre til 
organisationen bag hjertestarterne.  

På  alarmcentralen 112, vil de så kende navne, adresser og telefonnumre på “hjerteløberne”.



Mothsgården
Vi har ofte talt om, at det ville være dejligt at have et 
sted centralt i Søllerød, hvor man kan købe en kop 
kaffe, en sodavand eller en øl. 
Bestyrelsen har diskuteret emnet, og vi mener, at 
Mothsgården vil kunne løse dette formål. 
Efter istandsættelsen er der nu et fint historisk 
køkken. Der er borde og stole ti brug både ude og 
inde. Men det bliver ikke brugt. 
Vi har derfor rejst spørgsmålet overfor kommunen. 
Møde med lederen af Mothsgården, 
museumsinspektør Svend Christensen 
Mothsgården kan ikke gøre ret meget selv (økonomi) 
Vil gerne have et samarbejde med os om cafeen og 
haveanlægget.



Klokkespillet 
på Søllerød Slot

Christina Caravadossi har fortalt,  
at klokkespillet i tårnet er blevet moderniseret. 

Det kommer til at betyde, at vi udover kvarterslagene i 
fremtiden vil få en melodi morgen og aften. 

Desuden kommer der en rigtig koncert af længere 
varighed et par gange i løbet af foråret og sommeren. 

Dato og tid bliver vist på hjemmesiden. 
Største oplevelse 300-1.000 meter fra slottet.



Regnskab 2017



Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valgt i 2017: 

 Elisabeth Rühne 

Søren Kongsbak 

Svend-Erik Saxov  

Henrik Trepka

På valg er: 

Lars Kristensen (Villig til genvalg) 

Thyge C.D. Hansen(Villig til genvalg) 

Ove Frederiksen (Ønsker ikke genvalg) 

Forslag: Nathalie Rothe, Arnevangen 22 



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



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 registre ?

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. 


