
Referat	af	generalforsamling	i	Søllerød	Grundejerforening	tirsdag	den	22.	marts	2022	

	

	Rudersdal	kommune	var	repræsenteret	af:	
	Udvalgsformand	Court	Møller,	udvalgsformand	Christoffer	Buster	Reinhardt	og	direktør	Iben			
Koch.	 

Ca.	100	medlemmer	deltog	i	generalforsamlingen.	Dagsorden	ifølge	vedtægterne:	 

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:	Forslag	til	mindre	ændring	af	vedtægterne	om	fuldmagt	
7. Eventuelt:		

Ad	1	Valg	af	dirigent	 

Bestyrelsen	foreslog	cand.	jur.	Erik	Lauridsen	som	dirigent.	Han	indvilligede	i	valget	og	
konstaterede,	at	generalforsamlingen	var	lovligt	indkaldt	og	ledte	herefter	
generalforsamlingen.	 

Ad	2	Aflæggelse	af	årsberetning	 

Formanden aflagde	årsberetning.,	hvis	plancher	kan	læses	på	foreningens	hjemmeside.	
Forsamlingen	godkendte	beretningen.	Beretningen	og	tilhørende	præsentation	findes	på	
foreningens	hjemmeside	under	Generalforsamling	2022.	 

Ad 3: Aflæggelse af regnskab 
 
Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. Det viser et overskud på 11.000 kr, som overføres 
til egenkapitalen.  
 
Ad 4 og 5: Valg af bestyrelse og revisorsuppleant 
 
Genvalg af: Elisabeth Rühne, Anne Kiil Bertelsen og Morten Broberg 
Søren Kongsbak ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og i stedet valgtes Kurt Zimdahl, 
Nøddegangen 3. 
Søren Kongsbak fik stor tak for sin indsats ikke mindst for hans arbejde med udvikling af 
Mothsgården. 
Som revisorsuppleant valgtes Kurt Petersen. 
 
Ad 6: Forslag om ændring af vedtægter 
 
På grund af bankernes øgede fokus på hvidvask er tegningen af foreningen blevet besværliggjort 
betydeligt. Formanden foreslog derfor en ændring af vedtægten om fuldmagt, så formanden og 
kasserer fremover i fællesskab kan tegne foreningen i økonomiske anliggender. 
Ved bestyrelsesmøder i foreningen, skal kasserer fremover fremlægge kontoopgørelser for 
bestyrelsen. 
 



Aftenens	indlæg:		
Et nyt projekt ”Bo Trygt” er blevet etableret for at sikre kommunens borgere mod det store antal 
indbrud. Projektet er et samarbejde mellem Rudersdal kommune, Politiet, Trygfonden, Bolius og 
Realdania. 

Susanne Raunsgaard Bøcker er ansat som projektleder og fortalte om initiativet, der har mange 
tilbud til borgerne, og som også betyder, at borgerne i høj grad skal involveres i det forebyggende 
arbejde. 

Borgere kan enkeltvis eller flere sammen – det kunne være et vejlaug – få repræsentanter ud til sig, 
som kan give gode råd om, hvordan den enkelte borger eller et boligområde kan indrette sig, så det 
bliver vanskeligere for tyvene at operere. Det være sig alt fra belysning til gode råd om låse til 
vinduer og døre. 

Det første borgermøde holdes på Mariehøj den 31.3 om forebyggelsesinitiativer, men alle er 
velkomne til at kontakte projektmedarbejderne, som altså er klar til rykke ud til en såkaldt 
tryghedsvandring i deres boligområde. Man kan også få at vide, hvordan man bliver en aktiv 
Nabohjælper eller såkaldt Naboven – altså en borger, der påtager sig at rådgive sine naboer efter 
særlig ”uddannelse” i Bo Trygt-regi. 

Læs mere eller book et besøg på botrygt.dk/korps. Man kan også bruge link på foreningens 
hjemmeside. 

Medlem af kommunalbestyrelsen Court Møller, V, formand for Klima- og Miljøudvalget fortalte 
om tre områder, udvalget har særlig fokus på . 

1. Affaldssortering.  

Borgerne kan se frem til endnu flere separationer af affald, nemlig 10 i alt. Der kommer derfor 
snart yderligere affaldsspande bl.a. til tekstiler. Det er ikke kommunens beslutning, men 
Folketingets. 

2. 

Separatkloakering bliver en kæmpeopgave for kommunen over de kommende år, og Court 
Møller rådede boligejere, der alligevel skal i gang med større renoveringer af deres ejendom, til 
at lægge separate rør til adskillelse af spildevand og regnvand på deres grund. Man skal 
kontakte kommunen inden for at sikre, at det sker korrekt. 

Ved store regnskyl sker der i dag overløb af spildevand til søer og havvand, og dette vil blive 
yderligere et problem med de større regnmængder som følge af klimaændringerne. 

3. 

Der skal laves en klimahandlingsplan, så kommunen reducerer sit CO2-udslip væsentligt, og 
dette indebærer bl.a., at man ønsker en plan og en tidsplan fra forsyningsselskabet Nordfos for, 
hvor og hvornår man forventer etablering af fjernvarme. 

Fjernvarme fylder meget for kommune og borgere, ikke mindst efter Ruslands krig i Ukraine, 
der presser priserne på naturgas voldsomt.  



En deltager spurgte om muligheden for, at man som boligejer etablerer vertikal jordvarme, altså 
hvor man i modsætning til horisontal jordvarme kan nøjes med at etablere et par huller, der går 
dybere i jorden.  

Court Møller svarede, at man altid skal kontakte kommunen om dette, da der er stor forskel på, 
om der gives tilladelse til etableringen, afhængig af jordkvaliteten. Hvis der er tale om 
gennembrydning af lerlag, kan det indebære risiko for forurening, hvis det sker et sted, hvor der 
hentes grundvand. 

En anden deltager spurgte, om kommunens elnet kan holde til de mange elbiler og 
varmepumper, der kommer til i disse år. Det mente Court Møller ikke var noget problem, da 
strømmen bruges hen over døgnet. Men det er private firmaer, der sælger strømmen, så det er 
ikke en kommunal opgave. 

Christoffer Buster Reinhardt er konservativ og ny formand for Udvalget for Arkitektur- og 
Byplanudvikling. 

Også han fortalte om udvalgets fokusområder: 

1. 

Som formand vil han fortsætte den restriktive praksis med byplanudvikling. Det gælder bl.a. en 
hårdere linje over for hække og hegn, så Rudersdal bevarer sit særpræg med grønne hegn. 

Desuden vil udvalget arbejde for, at politikerne på Christiansborg bliver inddraget, så de enkelte 
kommuner får mulighed for at tage mere lokale beslutninger om, hvad der er tilladeligt, når der 
bygges eller ombygges i et boligomåde. 

Det skal være sådan, at en kommune kan sige nej til byggeri, der adskiller sig væsentligt fra et 
områdes karakter. Det kan man ikke i dag, hvor det er et ankenævn i Viborg, der træffer 
afgørelserne. 

2. 

Han mener, at byggetilladelserne i kommunen tager alt for lang tid. Det tager således i dag 230 
dage at få tilladelse til selv små ændringer af en garage eller et udhus, og det skal ændres. Målet 
er at få sagsbehandlingen ned på 75 dage. Det skal bl.a. ske ved at nedprioritere behandlingen af 
sager, hvor developere f.eks. søger om tilladelse til at ændre en bygnings status fra erhverv til 
bolig. Det vil også hjælpe, hvis ansøgningerne er udfyldt korrekt. 

3. 

Desuden vil udvalget søge at sikre bedre mobildækning i kommunen, selvom mobilmaster ikke 
er særligt kønne at se på. 

Det blev de sidste ord, inden Lars Kristensen takkede for de mange indlæg og inviterede til et 
glas rødvin og lidt tapas, og snakken gik lystigt blandt de 100 deltagere i aftenens 
generalforsamling. 

 

Referent: Elisabeth Rühne 


