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1.     Hørsholm Sølaugs årsmøde tirsdag den 19. marts 2013  
 
Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling for 2013 blev afholdt som planlagt 
tirsdag den 19. marts 2013 i det nye auditorium på Rungsted Skole.  
 
Årsmødet blev indledt med et foredrag om De kongelige søer i Hørsholm. Foredrags- 
holder var museumsinspektør Lisbet Hein; hun er cand. mag. i historie og dansk og 
har siden 1986 været leder af Hørsholm Egns Museum. Hun berettede levende om den 
kongelige virketrang i 1700-tallet omkring det daværende Hirscholm slot, som specielt 
tog sigte på at ’tæmme’ oplandets vandressourcer og bruge dem, dels til forskønnelse 
af slotshaven og dels som ’spisekammer’ for de kongelige tafler.  
 
Lisbet Heins store lokale viden, suppleret med historiske kort, gamle malerier og fotos, 
gav deltagerne et detaljeret billede af den kongelige glansperiode og ændringerne 
gennem tiden i området, der idag – med Hørsholm Kirke som midtpunkt - omfatter 
Springdammen, Ubberød Dam, Slotssøen og Dronningedammen. Efter foredraget fik 
deltagerne lejlighed til at stille en række spørgsmål til Lisbet Hein, og til sidst udtrykte 
Sølaugets formand en varm tak til Lisbet Hein for et godt og veloplagt mødebidrag. 



2.     Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling  

 
Efterfølgende afholdt Hørsholm Sølaug sin årlige Generalforsamling i henhold til den 
dagsorden, der er foreskrevet i vedtægterne : 

 
a)   Valg af dirigent  
 

Formanden foreslog cand.jur. Lisbeth Friis-Hansen som dirigent, og det blev godkendt. 
Dirigenten begyndte med at fastslå, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt 
og i overensstemmelse med vedtægterne 

 
b)   Bestyrelsens beretning for 2012 
 

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om Sølaugets aktiviteter i 2012. 
Den skriftlige udgave af årsberetningen findes nedenfor. Beretningen blev vel modtaget 
og godkendt af generalforsamlingen. 

 
c)   Det reviderede regnskab for 2012 
d)   Budgettet for 2013  
e)   Fastsættelse af kontingent for 2013 
 

Disse tre punkter blev af praktiske grunde behandlet under et. Kasseren Ejvind Hansen 
gennemgik årsregnskabet. Indtægterne beløb sig til ialt 8.200 kroner, hvilket var højere 
end normalt, især fordi visse kontingentbidrag for 2011 først blev modtaget i starten af 
2012. Udgifterne på ialt 8.982 kroner var også højere end normalt, primært på grund af 
en éngangsudgift på næsten 6.000 kroner til fornyelsen af hjemmesiden (svarende til  
67% af årets samlede omkostninger). På denne baggrund var Sølaugets nettoresultat 
for 2012 undtagelsesvist negativt, men dog med et beskedent beløb på -782 kroner. 
 

Budgettet for 2013 er baseret på en forventet kontingentindtægt på 7.200 kroner og et 
’normalt’ udgiftsniveau på 5.200 kroner, hvorved en beskeden konsolidering på 2.000 
kroner skulle blive mulig. På den baggrund stillede kassereren i forslag, at kontingentet 
fastholdes uændret for 2013, d.v.s. 150 kroner for enkelthusstande og 250 kroner for 
kollektive medlemmer. Efter denne præsentation blev regnskabet for 2012, budgettet for 
2013 og kontingent-fastsættelsen for 2013 godkendt af generalforsamlingen. 

 
f)   Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 
g)   Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Dirigenten oplyste, at fire af bestyrelsens fem medlemmer havde erklæret sig villige til 
genvalg, men at næstformanden Kirsten Gibson ønskede at udtræde af bestyrelsen på 
grund af arbejdsmæssig travlhed. 



Formanden foreslog, at de fire ’gamle’ bestyrelsesmedlemmer genvælges, og at Jørgen 
Lissner genindtræder i bestyrelsen på den plads, der bliver ledig ved Kirsten Gibsons 
fratræden. Dette forslag blev godkendt af generalforsamlingen. Formanden udbad sig 
derefter forslag til den post som suppleant, som Jørgen Lissner havde haft i 2012. Ole 
Rittermann erklærede sig villig til at påtage sig funktionen som suppleant, og hans 
tilsagn blev positivt modtaget. Generalforsamlingen besluttede derefter som suppleanter 
til bestyrelsen at genvælge Christian Strøbech og at nyvælge Ole Rittermann.  
 
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: 
 

Klaus Friis-Hansen  Formand 
Kai Aaen Hansen  Næstformand 
Ejvind Hansen  Kasserer 
Hans Chr. Alsted  Miljøspørgsmål 
Jørgen Lissner  Sekretariat 

 
h)   Valg af revisor 
 

Birgitte Overgaard Pharao blev genvalgt som revisor for Sølauget. 

 
i)   Eventuelt 
 

Under dette dagsordenspunkt blev følgende tre emner bragt på bane : 
 

 Formanden udtrykte en varm tak til Kirsten Gibson for hendes aktive og konstruktive 
medvirken i bestyrelsen over en periode på fire år (2009-13). Bestyrelsen beklager 
hendes udtræden, men ønsker hende alt vel med de arbejdsmæssige udfordringer, 
som har gjort det umuligt for hende at fortsætte som bestyrelsesmedlem.  

 

 Som svar på et spørgsmål om forbrugerrepræsentation i Hørsholm Vands bestyrelse 
oplyste formanden, at der vil blive afholdt valg af to forbrugerrepræsentanter i slut-
ningen af 2013. Sølaugets bestyrelse vil følge forberedelserne nøje og sørge for at 
holde medlemmerne orienteret. 

 

 Flere medlemmer udbad sig mere konkret viden om de gældende kommunale regler 
og betingelser for at opnå tilbagebetaling af en del af kloaktilslutningsbidraget, hvis 
grundens regnvand ledes væk fra kloakken, f.eks. ved hjælp af faskiner. Der er også 
behov for mere klarhed om, hvorvidt det er tilladt at opnå samme resultat ved at 
udlede regnvand fra grunden direkte til en sø. Formanden lovede, at disse meget 
væsentlige spørgsmål vil blive undersøgt til bunds, og at svarene vil blive 
videreformidlet til Sølaugets medlemmer snarest muligt. 

 
Der var ikke yderligere indlæg under ’eventuelt’. Dirigenten endte med at takke alle de 
fremmødte for deres aktive deltagelse og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 



3.     Hørsholm Sølaugs årsberetning for 2012  
 
 

2012 var et travlt år for Hørsholm Sølaug! 
 
Vores forenings formål er som bekendt at arbejde for at højne søernes miljøstandard og 
skabe et bæredygtigt vandmiljø. Det gør vi på flere måder, blandt andet ved at varetage 
foreningens interesser over for kommunen og andre myndigheder, som har indflydelse 
på sømiljøet. Dette gælder særligt med hensyn til forurening af søerne, og det er navn-
lig dette område, der har givet anledning til travlhed i 2012. Det skyldes, at kommunen i 
løbet af 2012 har sendt hele 2 planer – som er helt afgørende for sømiljøet -  i høring, 
nemlig vandhandleplanen og en ny spildevandsplan. 
 
Status vedrørende planerne er, at den kommunale vandhandleplan blev vedtaget i 
kommunalbestyrelsen i oktober, men den 3. december 2012 bestemte Natur- og Miljø-
klagenævnet, at alle de statslige vandplaner var ugyldige p.g.a. af en for kort hørings-
periode på kun 8 dage i november 2011. Dette indebærer, at også de kommunale 
vandhandleplaner er ugyldige. Der iværksættes nu en ny høringsrunde, hvilket inde-
bærer, at vi får mulighed for endnu engang at kommentere på både den statslige 
vandplan og den kommunale vandhandleplan. 
 
Spildevandsplanen blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet i december og gælder 
nu frem til 2016. Alt vedrørende de meget omtalte kloaksepareringsprojekter blev taget 
ud af spildevandsplanen med henblik på at få foretaget en teknisk og juridisk vurdering 
heraf, og disse vurderinger forventes at foreligge primo 2013. Hvis resultatet af 
vurderingerne bliver, at man vil gå videre med kloaksepareringen, vil der blive 
udarbejdet tilllæg til spildevandsplanen for Bukkeballekvarteret og Søvangskvarteret. 
 
Der er ikke i forbindelse med høringsprocessen og den efterfølgende politiske 
behandling foretaget væsentlige ændringer i spildevandsplanen i.f.t. det, der oprindelig 
blev sendt i høring, så vi kan ikke påstå, at vores eller de øvrige høringssvar har haft 
den store indflydelse på spildevandsplanen. Vi gjorde ellers hvad vi kunne:  
 
- vi indsendte et omfattende og meget veldokumenteret høringssvar, som kan ses på 

vores hjemmeside;  
- umiddelbart forud for behandlingen af spildevandsplanen i Miljø- og Planlægnings-

udvalget tog vi kontakt til de lokale medier, hvilket resulterede i kritiske artikler i 
Frederiksborg Amtsavis og Ugebladet; 

- og endelig mødte vi frem, da spildevandsplanen i december blev behandlet i 
kommunalbestyrelsen og stillede kritiske spørgsmål – mere om det nedenfor. 

 
Det vi navnlig gjorde gældende i vores høringssvar og andre sammenhænge var, at de 
indsatser, der er beskrevet i de to planer er utilstrækkelige til at nå det overordnede mål 
i Vandplanen for Øresundsområdet om, at alt vand skal have mindst ”god tilstand” eller 
”godt potentiale” i år 2015.  
 



Planerne er på mange punkter uklare, upræcise, og vagt formulerede, hvilket gør det 
vanskeligt at forstå, hvad Kommunen egentlig vil, hvornår og hvorfor, samt derefter at 
følge op på, om Kommunen har levet op til planerne. For bare at nævne ét eksempel 
kan jeg henvise til pkt. 3.1 i spildevandsplanen, hvor der står: ”Hørsholm skal arbejde 
for at klimasikre ikke kun den fremtidige, men også den eksisterende kloak. Hele 
kommunens kloaksystem skal for så vidt muligt også i fremtiden leve op til 
retningslinierne for funktionalitet”. 
 
Dette er navnlig betænkeligt, fordi historien viser, at kommunen i mange tilfælde ikke 
har levet op til sine tidligere spildevandsplaner. I rækken af spildevandsplaner siden 
1979 er det gentagne gange stillet i udsigt, at den omfattende kommunale forurening 
gennem udledning af urenset spildevand direkte i søer og vandløb ville blive bragt til 
ophør. Men store mængder spildevand ledes i dag fortsat ud i vor sårbare natur. 
 
Navnlig savner vi en klar målsætning for reduktion af antallet af overløbsbygværker fra 
kloaksystemet til søer og vandløb og for reduktion af mængden af urenset spildevand 
udledt til søer og vandløb. Antallet af overløbsbygværker er i dag stort set det samme 
som for 30 år siden, og spildevandsmængden er øget med over 30%. 
 
Det er uacceptabelt, at Kommunens søer og vandløb indgår som en integreret del af 
Kommunens kloaksystem i det omfang, det hidtil har været tilfældet. Fra de mange 
overløbsbygværker løber der jævnlig (og ikke kun i forbindelse med såkaldt 100-års 
regn) urenset spildevand ud i vore søer og vandløb. Der er eksempler på, at der fore-
kommer overløb ca 20 gange årligt (hvor Kommunen iøvrigt kun regner med 5). 
 
Kommunen anser tilsyneladende regnvand fra befæstede arealer for rent vand, men det 
er forkert. Det er pr. definition spildevand og indeholder kulbrinter, tungmetaller m.v., 
som gør, at i tilfælde af oprensning af søerne anses det slam, der ligger på bunden af 
søerne, for klasse 4 slam, hvilket er den mest forurenede form for slam, og følgelig skal 
slammet deponeres. På trods heraf ledes regnvand fra separat-kloakerede områder 
urenset (uden olieudskiller eller sandfang) ud i vore søer og åer hver eneste gang det 
regner. 
 
Da alle disse indvendinger som nævnt ikke havde den store indflydelse på den endelige 
spildevandsplan, kan vi ikke sige, at vi er tilfredse med planen. 
 
Planerne blev sendt i høring med følgende budskab på kommunens hjemmeside fra 
formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Peter Antonsen:  
 
”Her i Hørsholm Kommune arbejder vi på at sikre god økologisk kvalitet i kommunens 
søer og vandløb...  Det glæder mig derfor at vi kan fremlægge en vandhandleplan og en 
ny spildevandsplan, så både vores borgere og miljøet kan se frem til bedre forhold i de 
kommende år. Der er stadig en del at tage fat på, men med de her to planer kan alle se, 
at vi bevæger os fremad”. 
 
Hertil er kun at sige: Ja, men alt, alt for langsomt!!! 



Der er måske en vis forståelse herfor i kommunalbestyrelsen. Efter spildevandsplanen 
var vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet i december, benyttede vi den efterfølgende 
spørgetid til at spørge om politikkerne syntes, at planen var tilstrækkelig ambitiøs. På 
trods af, at de altså lige havde vedtaget planen, gav alle partier udtryk for, at de ikke 
syntes, at planen var tilstrækkelig ambitiøs. Dette er jo en klar udmelding, som vi  i 
foreningen skal holde politikkerne fast på, og det vil vi gøre – ikke mindst i forbindelse 
med kommunalvalget senere på året. 
 
Et andet emne, der har lagt beslag på store ressourcer, er arbejdet med vores hjemme-
side. Jeg skal ikke trætte med en detaljeret gennemgang af det store arbejde, der ligger 
bag lanceringen af en sådan ny hjemmeside, men blot konstatere, at vi gik i luften med 
den nye hjemmeside i slutningen af november 2012. 
 
Den væsentligste nyskabelse er forsidens fotoalbum, som indeholder 25 farvefotos af 
sølandskaber i Hørsholm/Rungsted-området. Hvert foto ledsages af en billedtekst, som 
kan hentes frem ved klik på en info-rubrik nederst i billedet. Her får man søens navn 
samt forskellige detaljer om eksempelvis overflademål, søens milljøstandard, dens 
plads i områdets afvandingssystem, og lidt lokalhistorie. Endvidere er indholdet blevet 
organiseret bedre end hidtil, og vi har foretaget en gennemgribende opdatering af 
indholdet. 
 
Jeg synes, vores hjemmeside præsenterer Sølauget flot – en enkel forside med flotte 
billeder, der giver den besøgende lyst til at gå videre, og når man så gør det, kommer 
man til en masse relevant information. 
 
Som noget helt nyt arrangerede vi i september i samarbejde med Museumsforeningen 
for Hørsholm og Omegn en fælles sø-vandring langs ’de kongelige søer’ i lokalområdet 
- fra Springdammen i syd via Slotssøen til Dronningedammen. 
  
Under turen fortalte museumsinspektør Lisbet Hein fra Egnsmuseet de fremmødte 
deltagere om de kongelige søers glansperiode i 1700-tallet, hvor Springdammen 
leverede vand til ikke mindre end 48 springvand og et kunstigt vandfald i slotshaverne. 
Lisbet Heins omfattende historiske viden, som vi har fået smagsprøver på ved årsmødet 
idag, blev suppleret af indlæg om de kongelige søers nutidige rolle i lokalområdets 
’vand-økonomi’ og om deres miljømæssige tilstand.  
 
Dette initiativ vil vi søge at følge op med en lignende søvandring i efteråret langs de 
industrielle søer. 
 
Siden generalforsamlingen sidste år har vi sendt 4 udgaver af ’Nyt fra Hørsholm Sølaug’ 
på gaden – i april, juni og november 2012 samt i februar 2013. Vore nyhedsbreve har 
beskæftiget sig med mange forskellige emner, for eksempel reglerne for henkastning af 
affald i søer eller på søbredden, søer som opvarmningskilde, og solstrålehistorien om 
den genetablerede sø på friarealet ved Nattergalevej - samt naturligvis en løbende 
orientering om vores aktiviteter i forbindelse med vandhandleplanen og hjemmesiden. 
 



Vi har i dag ialt 45 medlemmer - 39 personlige og 6 foreninger – hvilket er en mindre 
tilbagegang sammenholdt med medlemsantallet ved årets begyndelse. Udmeldingerne 
skyldes især fraflytning, og her har vi ikke været dygtige nok til at få fat i de nye ejere. 
Det er noget vi vil arbejde med i fremtiden. 
 
Som nævnt indledningsvis har 2012 været et travlt år i Sølauget. Jeg tror også, at 2013 
bliver et travlt år. Der er kommunalvalg, og det er en god mulighed for at få politikkerne i 
tale. Vi vil i bestyrelsen gøre alt, hvad vi kan, for at få sat en højnelse af miljøstandarden 
i vore søer og vandløb på den politiske dagsorden. Også den forventede nye høring 
vedr de regionale vandplaner og de kommunale vandhandleplaner giver os en mulighed 
for at tale vores sag, selvom jeg ikke har de store forventninger til, at der kommer 
væsentlige ændringer i forhold til det, der allerede har været i høring. Endelig er det 
muligt, at spørgsmålet om separatkloakering i Bukkeballe- og Søvangskvarteret 
kommer i høring i form af et tillæg til spildevandsplanen.  
 
Så der sker noget på området, men der sker for lidt, og det sker for langsomt. Det 
understreger Hørsholm Sølaugs eksistensberettigelse. Jo flere medlemmer vi har, jo 
stærkere står vi over for myndighederne. Jeg vil derfor gerne afslutningsvis benytte 
lejligheden til at opfordre vore nuværende medlemmer til at hjælpe med at skaffe nye 
medlemmer. I kender bedre end nogen vore potentielle nye medlemmer – det er Jeres 
naboer, genboer eller bekendte fra vejen. Når I snakker med dem, så kan I opfordre 
dem til at blive medlemmer af Sølauget, og det vil jeg opfordre Jer til at gøre. 
 
 

 
 

Klaus Friis-Hansen 
        Formand 


