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1.

Hørsholm Sølaugs årsmøde/generalforsamling

Hørsholm Sølaug indbyder herved til årsmøde og generalforsamling i Rungsted Skoles
nye auditorium :
Tirsdag den 25. marts 2014 kl 19.00-21.00
Årsmødet indledes som sædvanlig med et fagligt indlæg. Vi er glade over at kunne
meddele, at det i år er lykkedes os at overtale borgmester Morten Slotved til at komme
til stede og tale om det højaktuelle og omdiskuterede emne ’Kloakseparering i Hørsholm Kommune’. Vi håber, at rigtigt mange af Sølaugets medlemmer vil møde op og
benytte denne lejlighed til diskutere kloakseparering og andre emner vedrørende vore
søer og vandløb med Morten Slotved. Til denne del af årsmødet er alle velkomne.
Efter Morten Slotsveds indlæg afholdes Hørsholm Sølaugs årlige generalforsamling, og
denne del af årsmødet er kun for medlemmerne. Dagsordenen er i.h.t. vedtægterne
som følger :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2013
Forelæggelse af budget for 2014 og godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent for 2014
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Foreningens reviderede regnskab for 2013 fremsendes til medlemmerne sammen med
dette nyhedsbrev. Budgettet for 2014 vil blive uddelt ved generalforsamlingen.

2.

Hørsholm Sølaug er nyt medlem af Grønt Råd

På sit møde i december 2013 besluttede kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg, at
Hørsholm Sølaug fremover skal være medlem af Grønt Råd.
Grønt Råds formål er at virke som dialogpartner for Miljø- og Planlægningsudvalget
inden for de områder af plan-, natur- og miljøarbejdet, hvor Hørsholm Kommune har
kompetencen som godkendende eller tilsynsførende myndighed – d.v.s. inden for
områder, der berører den fysiske planlægning og infrastruktur i kommunen og/eller
offentlighedens adgang til at opleve naturen på landet og i byen.
Rådets arbejdsområde er helt centralt for Sølaugets interesseområde, og derfor fandt
bestyrelsen det naturligt at ansøge om optagelse, og vi er glade for, at det nu er sket.
Medlemskabet af Grønt Råd indebærer, at vi fremover modtager information om alle
tiltag inden for vort interesseområde, og vi får mulighed for på dialogmøderne med
Miljø- og Planlægningsudvalget at fremføre vore synspunkter. Samtidig vil vore synspunkter blive fremført med større vægt, når de kommer via Grønt Råd, som foruden
Sølauget omfatter følgende foreninger i Hørsholm kommune :
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Hørsholm Handicapråd
Hørsholm og Omegns Jagtforening
Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening.
Hørsholm Seniorråd
Spejderbevægelsen
Sølauget er i Grønt Råd repræsenteret ved formanden, Klaus Friis-Hansen.

3.

Kommuneplan 2013-2025

Kommunen sendte i august 2013 en ny kommuneplan i høring. Planen, der afløser den
hidtidige Helhedsplan 2009-2020, blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i slutningen af
året og er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har valgt ikke at
udgive planen på tryk – den findes kun i en elektronisk udgave, som kan hentes her :
http://kommuneplan.horsholm.dk/Velkommen.htm
Kommuneplanen er nu det overordnede styringsredskab for udviklingen i kommunen
frem mod år 2025, men den skal i den mellemliggende periode revideres hvert fjerde år
- eller iøvrigt, hvis der opstår behov for at udarbejde tillæg til planen.
Ifølge Planloven skal kommuneplanen medvirke til at værne om landets natur og miljø,
så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. På den baggrund kunne
man efter bestyrelsens opfattelse godt have ønsket sig en mere håndfast behandling af
spørgsmålet om forbedring af miljøet i vore søer end det er tilfældet. Planen indeholder
nogle helt overordnede og generelle udsagn om at ville ’forbedre rensningen af spildevand for at forbedre vandløb og søer som levesteder for planter og dyr’ og om generelt
at ’reducere overløb fra kloaksystemet til Usserød å, Øresund og kommunens øvrige
vandløb og søer’. Men det er efter vor opfattelse helt utilstrækkeligt – vi savner klare
mål for, hvad man vil og hvor hurtigt.
Der er dog også positive ting i kommuneplanen, og det vigtigste er bestemmelsen om,
at der skal udarbejdes en naturstrategi for kommunen. Det er en ting, som de grønne
organisationer i kommunen i mange år har efterspurgt. Ifølge kommuneplanen skal
naturstrategien i ’forlængelse af den statslige vandplan og den efterfølgende kommunale handlingsplan og med udgangspunkt i de målsætninger, der skal opfyldes, hjælpe
og understøtte både naturens artsrigdom og bestandstørrelser i kommunen. Strategien
skal bl.a. (..) fokusere på vandmiljø...’. Hvad det betyder i praksis, er svært at gennemskue på nuværende tidspunkt, men hvis det betyder, at kommunen kun vil iværksætte
de initiativer, som er indeholdt i de statslige vandplaner, er det ikke tilfredsstillende for
Sølauget. Så begrænser kommunen jo sine handlemuligheder til det, der står i de statslige vandplaner, og det er som tidligere omtalt meget begrænset. Se herom i ’Nyt fra
Hørsholm Sølaug’ nr 24 af 5. december 2013. Vi må håbe på og arbejde for, at anden
generations vandplanerne, som skal gælde fra 2015 til 2021, bliver mere ambitiøse.
Hørsholm Sølaug har ikke afgivet høringssvar i.f.m. kommunalplanen, men det skyldes
ikke, som man kan forstå, at vi er tilfredse med planen, men derimod det faktum, at vi
ganske enkelt ikke var opmærksomme på, at den blev sendt i høring.

