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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
i Søllerød Grundejerforening

Tirsdag den 12. marts 2019 • kl. 19.00
Søllerød Sognegård • Søllerødvej 13

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af  dirigent
2. Aflæggelse af  årsberetning
3. Aflæggelse af  regnskab 
4. Fassættelse af  kontingent 2020-

2023
5. Valg af  bestyrelse
6. Valg af  1 revisor og 1 revisorsup-

pleant
7. Indkomne forslag: 

Ingen
8. Eventuelt

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

Ad 4: Bestyrelsen foreslår 300 kr. for 4 år

Ad 5: Følgende bestyrelsesmedlemmer
er på valg:

Søren Kongsbak (er villig til genvalg)
Elisabeth Rühne (er villig til genvalg)
Svend-Erik Saxov (er villig til genvalg)
Nathalie Rothe (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. 

Vi regner med at møde bl.a. formand for
Teknik & Miljø udvalget, Court Møller,
Formand for Byplanudvalget, Axel
Bredsdorff, Viceborgmester Erik Mol-
lerup og direktør Iben Koch.

Ejendomsmægler Lars Zola-Honoré vil
give en kort orientering om status på
køb og salg af ejendomme i Søllerød. Vi
har også bedt ham om at orientere om
de nye lånemuligheder.
Årets emne
Vi har denne gang ikke sat noget særligt
emne på dagsordenen, fordi vi ønsker at
give lidt mere plads til en fri diskussion
om aktuelle forhold af betydning for
grundejerne i Søllerød.

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

18. februar 2019

RUNDVISNING PÅ RÅDHUSET, TIRSDAG 9/4 - KL. 17.00-18.30
Ved direktør Iben Koch, Rudersdal kommune

Søllerød Rådhus er kendt som et af den verdenskendte arkitekt, Arne Jacobsens,
hovedværker. Bygningen blev fredet i 1992. 
Nu 77 år efter indvielsen - 16. marts 1942, har rådhuset været igennem en gennemgribende
restaurering i respekt for det oprindelige byggeri.
Søllerød Grundejerforening har derfor arrangeret et besøg på rådhuset, hvor vi får husets
historie og hele ideen bag den store istandsættelse. Og vi får naturligvis lejlighed til at se,
hvad der er sket med bygningen både inde og ude. 
Direktør Iben Koch er vores guide.
Tilmelding sker bedst på vores hjememside: www.sollerod-gf.dk

SØLLERØD BYBRØND BLIVER 100 ÅR I 2019
Søllerød Bybrønd har i mange år været motiv for for Søllerød Grundejerforenings logo. 
Hvorfor så bruge en gammel forlængst nedlagt brønd som logo?
Årsagen er først og fremmest, at Søllerød Grundejerforening sammen med en række grunde-
jere  bekostede byggeriet af brøndens overbygning og en renovering af gadekæret i 1919.
Alternativet havde været, at der var kommet en vejudvidelse med tilhørende bensintank
foran Søllerød kro. Som alle kan se, trænger brønden til en kærlig hånd. Søllerød Grundejer-
forening har allerede i 2017 bevilget 5.000 kr. til delvis dækning af udgifterne. Kommunen
har først nu i 2019 bevilget de resterende midler til renoveringen
Når renoveringen er på plads - forhåbentligt i løbet af foråret - skal 100 året fejres med en
sammenkomst ved Mothsgården.
Send en mail til: formand@sollerod-gf.dk, hvis I ønsker at deltage. Så får I en invitation.
Arrangementet kommer naturligvis også på hjemmesiden, når datoen er på plads.


