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Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling for 2014 blev afholdt som planlagt 
tirsdag den 25. marts 2014 i det nye auditorium på Rungsted Skole.  

 
Årsmødet  
 

Borgmester Morten Slotved havde givet tilsagn om at komme tilstede på årsmødet og 
tale om det højaktuelle emne ’Kloakseparering i Hørsholm Kommune’. Desværre var 
Morten Slotved umiddelbart inden mødet blevet forhindret på grund af helt 
ekstraordinære omstæn-digheder. Da det ikke trods flere forsøg havde været muligt for 
bestyrelsen at skaffe en anden foredragsholder med så kort varsel, konstaterede 
formanden, at det traditionelle faglige indlæg forud for generalforsamlingen desværre 
måtte udgå. 

 
Generalforsamlingen 
 

Derefter afholdt Hørsholm Sølaug sin årlige generalforsamling i henhold til den 
udsendte indkaldelse med dagsorden i henhold til vedtægterne :  
 
a) Valg af dirigent  
 

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde bedt cand.jur. Lisbeth Friis-Hansen om at 
være dirigent, og det blev taget til efterretning. Dirigenten takkede for valget og 
begyndte med at fastslå, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og i 
overensstemmelse med vedtægterne, og således var beslutningsdygtig. 



b) Bestyrelsens beretning for 2013  
 

Dirigenten gav ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne aflagde beretning om 
Sølaugets aktiviteter i 2013. Den skriftlige udgave af årsberetningen findes nedenfor. 
Der udspandt sig en livlig debat på grundlag af beretningen. 
 
I relation til spørgsmålet om brochure om søvedligeholdelse blev det fremhævet, at der 
allerede findes tilgængeligt materiale herom. Formanden bekræftede, at man var 
opmærksom herpå og ville benytte dette materiale. Han så i høj grad samarbejdet med 
kommunen om brochuren som en god mulighed for at markedsføre vigtigheden af sø-
vedligeholdelse over for relevante sø- og bredejere og andre interessenter. 
 
Med hensyn til valget af Kai Aaen Hansen til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS udtrykte 
de fremmødte tilfredshed med valget og bekræftede deres billigelse af bestyrelsens 
beslutning om at bakke op om Kai Aaen Hansens kandidatur økonomisk. 
 
Vedrørende beløbet på 1 mio. kroner p.a. til oprensning af kommunale søer, oplyste 
formanden på forespørgsel, at ’kommunale’ skulle forståes bredt, således at det også 
omfattede privatejede søer, der fik tilledt hus- eller overfladespildevand fra de kom-
munale kloakker, og at ’oprensning’ ligeledes skulle forståes bredt, således at det 
omfattede andet end egentlig opgravning af slam, f. ex. fosforudfældning, biomani-
pulering osv. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at presse så meget som 
muligt på denne sag. 
 
På foranledning af flere kommentarer præciserede formanden, at oprensning af søerne 
er en kommunal opgave, og det er her det nævnte beløb på 1 mio. kroner p.a. kommer i 
spil, medens spørgsmålet om at bringe den løbende forurening til ophør – dvs lukning af 
overløb i fælleskloakerede områder og etablering af sandfang og olieudskillere i 
separat-kloakerede områder - er et anliggende for Hørsholm Vand ApS, dvs noget vi 
alle betaler til via vandafledningsafgifterne. 
 
Flere deltagere gav udtryk for, at Hørsholm Vand ikke havde styr på antallet af overløb 
eller vandmængderne ved overløb, og opfordrede bestyrelsen til at følge op på dette 
overfor Hørsholm Vand. Formanden oplyste, at han for et par måneder siden havde fået 
oplyst, at Hørsholm Vand i samarbejde med Rambøll var ved at udarbejde en ny afløbs-
model, og at han ville følge op på dette spørgsmål overfor Hørsholm Vand. 
 
Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, konstaterede 
dirigenten, at beretningen var godkendt af generalforsamlingen.  
 

c) Det reviderede regnskab for 2013  
d) Budgettet for 2014 
e) Fastsættelse af kontingent for 2014  
 
Dirigenten foreslog, at disse punkter i overenstemmelse med sædvanlig praksis på 
general-forsamlingen blev behandlet under et og gav ordet til kassereren. Kasserer 
Ejvind Hansen gennemgik årsregnskabet. Indtægterne beløb sig til ialt 7.650 kroner. 



Årets udgifter på ialt 12.804 kroner var højere end normalt, primært på grund af en 
éngangsudgift på godt 6.000 kroner til annoncering og trykning af brochure i forbindelse 
med Kai Aaen Hansens valg som forbrugerrepræsentant til Hørsholm Vands bestyrelse. 
Kassereren henviste i denne forbindelse til formandens bemærkninger i årsberetningen. 
På denne baggrund var nettoresultatet for 2013 undtagelsesvist negativt med et under-
skud på 5.254 kroner.  
 
Budgettet for 2014 er baseret på en forventet kontingentindtægt på 7.500 kroner og 
et ’normalt’ udgiftsniveau på 6.300 kroner, hvorved en beskeden konsolidering på 1.200 
kroner skulle blive mulig. På den baggrund stillede kassereren i forslag, at kontingentet 
fastholdes uændret for 2014, d.v.s. 150 kroner for enkelthusstande og 250 kroner for 
kollektive medlemmer.  
 
Da der ikke var bemærkninger til kassererens præsentation, konstaterde dirigenten, at 
regnskabet for 2013 samt budgettet og kontingentfastsættelsen for 2014 var godkendt. 
 
f) Behandling af indkomne forslag  
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 
g) Valg af bestyrelse og suppleanter  
 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen – der består af Klaus Friis-Hansen, Kai Aaen Hansen, 
Hans Chr. Alsted, Ejvind Hansen og Jørgen Lissner - var villig til at modtage genvalg. 
Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at bestyrelsen var genvalgt. 
Dirigenten oplyste med hensyn til bestyrelsessuppleanter, at Christian Strøbech ikke 
ønskede genvalg, medens Ole Rittermann var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog Ole 
Pagh som ny suppleant. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Ole 
Rittermann og Ole Pagh var valgt som bestyrelsessuppleanter. Dirigenten gav ordet til 
formanden, der takkede Christian Støbech, fordi han i mange år havde stillet sig til 
rådighed som suppleant til bestyrelsen. 
 

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  
 

Dirigenten oplyste, at Birgitte Overgaard Pharao ikke ønskede genvalg som revisor, da 
hun i nær fremtid forventer at fraflytte kommunen. Bestyrelsen stillede forslag om valg 
af Jan Birkedal, der er statsautoriseret revisor og fhv. revisionschef i Nationalbanken 
som revisor. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Jan Birkedal var 
valgt.  



i) Eventuelt  
 
Under dette punkt drøftedes grødeskæring, herunder navnlig beskæring af åkander. Da 
der ikke derudover var nogen, der bad om ordet, konstaterede dirigenten, at dags-
ordenen var udtømt, takkede for god ro og orden under mødet, og erklærede general-
forsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede dirigenten for god og håndfast ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
 

o – o – o – o – o – o – o - o 
 
 
 

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 
 
Sidste år indledte jeg vor årsberetning med ordene ”2012 var et travlt år for Hørsholm 
Sølaug”. I år kan jeg indlede med at sige, at 2013 var et MEGET travlt år for Sølauget! 
 
Men heldigvis kan vi se tilbage på et år, hvor vi nok havde travlt, men hvor vi også 
opnåede usædvanligt mange og gode resultater. Navnlig vil jeg fremhæve følgende: 
 

 Vi fik i forbindelse med kommunalvalget sat forbedring af miljø-
tilstanden i vore søer og vandløb på den politiske dagsorden 

 
Vi afholdt i løbet af året møder med de tre største partier og fremførte vore synspunkter, 
idet vi for det første pointerede, at den løbende forurening fra kloaksystemet – både i 
fælles- og separatkloakerede områder – skulle ophøre eller nedbringes, dvs lukning af 
overløbsbygværker og montering af sandfang og olieudskillere. Og for det andet, at det 
nu var på tide, at kommunen gjorde en indsats med henblik på at få ryddet op efter 
mange års massiv forurening af vore søer og vandløb. 
 
Det var vort indtryk, at politikerne lyttede, og i ét tilfælde fik vi direkte indflydelse på 
partiets valgprogram. De Konservative – som jo nu sidder på 8 af de i alt 19 mandater i 
kommunalbestyrelsen – skrev således i direkte forlængelse af flere møder med os: ”Vi 
vil sætte ind for at sikre bedre balance i vore søer og vandløb, så der skabes gode 
betingelser for dyre- og planteliv” og videre ”Vi har afsat ressourcer til at opsætte sand-
fang, olieudskillere og riste, så vi mindsker den miljømæssige belastning af grundvand, 
søer, vandløb og det kystnære Øresund.” Bedre og klarere kan det jo ikke siges, og 
vores udfordring er nu at fastholde partierne på deres løfter fra valgkampen.  



 Hørsholm Kommune bevilgede 1 mio kroner årligt                                       
i 4 år til oprensning af kommunale  søer 

 
Til vores store glæde og overraskelse blev der i forbindelse med budgetaftalen i sep-
tember afsat et beløb på 1 mio. kroner om året til oprensning af de kommunale søer i 
2014 og de efterfølgende 3 budgetår. Det er ikke noget stort beløb, og langtfra tilstræk-
keligt til at løse alle problemer, men det er positivt, at der nu tages fat på problemerne. 
Vi har haft to møder med kommunens administration med henblik på at fastlægge, hvor-
dan pengene skal anvendes. Det går lidt tungt med dette samarbejde, idet administra-
tionen fokuserer på at lave undersøgelser, medens vi prioriterer at få sat nogle konkrete 
projekter med oprensning af en eller flere søer i gang. Mit indtryk er, at formanden for 
MPU Peter Anthonsen er enig med os, så indtil videre er jeg fortrøstningsfuld. 

 Kai Aaen Hansen blev valgt som forbrugerrepræsentant                                      
i bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS 

 
I november 2013 var der valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen i Hørsholm Vand 
ApS. I fortsættelse af de tidligere generalforsamlingsbeslutninger herom besluttede vi 
tidligt, at det var vigtigt for Hørsholm Sølaug at få en repræsentant ind i bestyrelsen for 
den virksomhed i kommunen, som uden sammenligning er den største forurener af vore 
søer og vandløb. Og at denne repræsentant skulle være vor næstformand, Kai Aaen 
Hansen, i hvem vi havde en særdeles velkvalificeret kandidat. Vi satte alle sejl til, da 
valget gik i gang. Vi lavede en fin og informativ folder, som vi omdelte til knapt 2000 
husstande, vi skrev læserbreve til Ugebladet og Frederiksborg Amtsavis, vi kontaktede 
alle de netværk, vi kunne komme i tanker om - herunder ikke mindst Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalafdeling, som var os en meget stor hjælp - vi indrykkede 
annoncer i Ugebladet og meget mere. Og det lykkedes – endda med et meget flot 
resultat. Kai blev valgt med med et meget overbevisende stemmetal i forhold til de 
øvrige kandidater.  
 
Men et sådant flot resultat er ikke gratis! På grund af Sølaugets store interesse i at få 
Kai valgt besluttede vi at støtte Kais valgkampagne økonomisk, og Sølauget har, som I 
vil se når vi kommer til regnskabet, brugt ca 6.600  kroner på trykning af brochurer og 
annoncering ifm valgkampagnen. Jeg er overbevist om at disse penge er givet godt ud 
– Kai vil i de kommende 4 år kunne arbejde for at reducere forureningen af vore søer og 
vandløb – en opgave som den hidtidige politisk udpegede bestyrelse helt har forsømt. 
 

  Hørsholm Sølaug blev optaget i Grønt Råd 
 
Hørsholm kommune har etableret Grønt Råd, der virker som dialogpartner for Miljø- og 
Planlægningsudvalget. Medlemmerne repræsenterer forskellige ’grønne’ organisationer. 
Rådet fungerer som forum for meningsudveksling mellem de deltagende organisationer 
og mellem organisationerne og MPU. Blandt medlemmerne er blandt andre Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Hørs-
holm og Omegns Lystfiskerforening m fl. Vi syntes i bestyrelsen, at det var et naturligt 
forum for Sølauget at være tilstede i, således at vi dels kan få informationer om, hvad 



der foregår i MPU inden for vort interesseområde, dels få mulighed for at påvirke MPUs 
beslutninger i disse spørgsmål. Vi bad derfor om at blive optaget, og det skete på MPU-
mødet i december. Sølauget er repræsenteret ved Klaus Friis-Hansen i Grønt Råd. 
 

 Vi har indgået et samarbejde med Hørsholm Kommune                          
om udarbejdelse af en brochure om søvedligeholdelse 

 
I forbindelse med et af de mange møder vi i årets løb havde med kommunens admini-
stration, blev det fra kommunens side foreslået, at vi i fællesskab – men for kommunens 
regning - udarbejdede en brochure om søvedligeholdelse. Sølauget lavede allerede for 
nogle år siden en sådan brochure, men vi tog naturligvis med kyshånd imod tilbuddet. 
Søvedligeholdelse er et emne som ligger os meget på sinde, og som er utroligt vigtigt 
for vore mange søer. Og vi kan ikke ofte nok opfordre sø- og bredejerne til at passe 
godt på deres søer. Arbejdet med brochuren er ikke rigtig kommet i gang endnu, men vi 
presser på, og hvis det står til os, vil der  i løbet af 2014 blive udarbejdet og udsendt en 
kommunal brochure om søvedligeholdelse. 
 

 Vi har indgået aftale med to virksomheder om                                                
rabat for vore medlemmer på grødeskæring 

 
Et vigtigt element i søvedligeholdelse er grødeskæring. Hvis søerne får lov til at vokse 
til, bliver balancen i søen dårlig. Derfor har bestyrelsen søgt at skaffe medlemmerne 
kontante fordele ved grødeskæring. Det har ført til aftaler med 2 virksomheder, der 
påtager sig grødeskæring, og som begge tilbyder Sølaugets medlemmer en rabat på 
10% på normalprisen. Det er HedeDanmark og Sivklip, der begge har udført opgaver i 
vort område, og som vi har gode erfaringer med. Vi opfordrer vore medlemmer til at 
benytte sig af disse tilbud – hvis virksomhederne ikke oplever, at Sølauget kan tilføre 
dem forretning, kan vi næppe forvente, at de også på længere sigt vil yde os rabatter. 
 

 Andre emner 
 
Kommuneplan 2013-2025: Kommunen sendte i august en ny kommuneplan i høring. 
Planen, der afløser den hidtidige Helhedsplan 2009-2020, blev vedtaget i kommunal-
bestyrelsen i slutningen af året og er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside. Den 
findes kun i en elektronisk udgave – og altså ikke i en papirudgave. 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 kommune-
planen medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan 
ske på et bæredygtigt grundlag. På den baggrund kunne man efter vor opfattelse godt 
have ønsket sig en mere hånd-fast behandling af spørgsmålet om forbedring af miljøet i 
vore søer end tilfældet er. 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 kloak-
systemet til Usserød å, Øresund og kommunens øvrige vandløb og søer’. Men det er 
efter vor opfattelse utilstrækkeligt  – vi savner klare mål for, hvad man vil og hvor hurtigt.  



Sølauget har ikke afgivet høringssvar ifm kommunalplanen, men det skyldes altså, som 
man kan forstå, ikke at vi er tilfredse med planen, men derimod det faktum, at vi ganske 
enkelt ikke var opmærksomme på, at den blev sendt i høring. Det vil jeg gerne beklage 
over for medlemmerne! Der er dog en positiv ting, som jeg gerne vil nævne, og det er, 
at det i kommunalplanen er bestemt, at kommunen skal udarbejde en naturstrategi. 
Både i denne proces og i forbindelse med de kommende revisioner af kommuneplanen 
vil vi sørge for at fremføre Sølaugets synspunkter. 
 
De statslige vandplaner og de kommunale vandhandleplaner: Som bekendt blev de 
statslige vandplaner (2010-2015) kendt ugyldige af Natur- og Miljøankenævnet i decem-
ber 2012, fordi de var sendt i høring med en alt for kort høringsfrist. I efteråret sendte 
Naturstyrelsen derfor vandplanerne i fornyet høring, idet man samtidig oplyste, at de 
bemærkninger, som man modtog i forbindelse med den tidligere høring, var behandlet 
og ’i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene’. 
 
I Hørsholm Sølaug er vi langtfra tilfredse med vandplanerne - hverken de oprindelige 
eller de, der nu sendes i høring - og det uddybede vi i det høringssvar, vi afgav i 
forbindelse med den første høring. Alligevel besluttede vi i bestyrelsen ikke at udarbejde 
nyt høringssvar, dels fordi det ikke vil føre til ændringer i vandplanerne, dels fordi 
planlægningsperioden udløber allerede i 2015, hvorefter der skal udarbejdes såkaldte 
’anden generations’ vandplaner, jvf nedenfor. 
 
Vi står ikke alene med vor kritik at vandplanerne. EU har varslet retssag mod Danmark 
på grund af vandplanerne, fordi de kommer for sent og er utilstrækkelige. EU peger 
navnlig på, at de danske vandplaner indeholder omfattende undtagelsesbestemmelser 
uden tilstrækkelig begrundelse. For eksempel er 100.000  søer og langt over halvdelen 
af alle vandløb undtaget for indsatser. 
 
Da de oprindelige vandplaner blev kendt ugyldige, blev også de afledte kommunale 
vandhandleplaner ugyldige. Når de nye vandplaner er vedtaget, skal der udarbejdes 
nye kommunale vandhandleplaner. Vi forventer, at Hørsholm Kommune vil genfrem-
sætte den tidligere vandhandleplan, der indeholdt ganske få handlinger (lukning af 
nogle overløbsbygværker og et nyt afløbsregulativ for Flakvad Rende).  
 
Det er ikke godt, for det fremgår af den netop omtalte kommuneplan, at den nye 
naturstrategi skal udarbejdes ’i forlængelse af’ og ’med udgangspunkt i de målsæt-
ninger, der skal opfyldes’ iht de statslige vandplaner og de kommunale vandhandle-
planer. Hvis dette skal tages bogstaveligt, må vi desværre sige, at det ikke bliver en 
ambitiøs naturstrategi. Vi følger disse emner nøje og vil gøre vores indflydelse 
gældende, når vandhandleplanen og naturstrategien kommer i høring. 
 
Som nævnt ovenfor er processen med at lave ’anden generations’ vandplaner, der skal 
gælde fra 2015 til 2021, gået i gang. Naturstyrelsen har udsendt et arbejdsprogram i 
høring. Vi besluttede i bestyrelsen ikke at kommentere på dette arbejdsprogram, som i 
meget generelle vendinger beskriver den proces, der skal føre frem til de nye ’anden 
generations’ vandplaner. Vi har med tilfredshed noteret os, at Naturstyrelsen har lyttet til 



EUs hårde kritik, idet arbejdsprogrammet foreskriver, at ’Anvendelsen af undtagelser 
skal være mere gennemsigtig og bør begrundes klart i planerne. Antallet af undtagelser 
bør nedbringes’.  
 
Efter tidsplanen skal forslag til vandplaner offentliggøres senest ultimo 2014, endelige 
vandplaner senest ultimo 2015 og kommunale vandhandleplaner senest ultimo 2016. 
Iværksættelse af de tiltag planerne måtte indeholde skal ske senest ultimo 2018. 
 
Nyt fra Hørsholm Sølaug: Vi har siden sidste årsmøde udsendt fire nyhedsbreve til 
medlemmerne – i april, juni, september og december 2013. Vi planlægger at fastholde 
denne kadence, men det er naturligvis en forudsætning, at der er nyt at fortælle. 
Nyhedsbrevene beskæftiger sig med mange forskelligartede emner, og vi håber, at I 
finder dem interessante og læseværdige. Vi modtager meget gerne input til nye emner. 
 
Hørsholm Sølaugs hjemmeside: Vort vigtigste ansigt udadtil – både ift til medlemmer 
og udenforstående - er hjemmesiden, som vi reviderede i 2012. Vi synes, at hjemme-
siden præsenterer Sølauget flot og professionelt. Trafikken på hjemmesiden følges 
opmærksomt : der har i 2013 været lidt over 400 ’besøg’ på hjemmesiden, svarende til 
gennemsnitligt 34 om måneden. Vi forsøgte i årets løb at promovere hjemmesiden over 
for de lokale ejendomsmæglere ved at opfordre dem til i deres salgsopstillinger vedr. 
søejendomme at indsætte et link til hjemmesiden. Vi fik ikke nogen respons på vor hen-
vendelse til mæglerne, men vi véd selvsagt ikke, om det har virket. 
 
Medlemstallet: Vi har i alt 40 personlige medlemmer og 6 foreningsmedlemsskaber. 
Det er ét personligt medlemskab mere end sidste år. Vi forsøgte os i årets løb med en 
hvervekampagne over for potentielle nye medlemmer – nemlig ejere af ejendomme 
med søbeliggenhed, som ikke allerede var medlemmer af Sølauget. Vi udsendte knapt 
100 breve, men vi fik desværre ikke nogen nye medlemmer ad den vej. Vi må derfor 
konstatere, at udsendelse af breve ikke er en særlig effektiv rekrutteringsmetode. Mere 
effektivt er det givetvis, hvis eksisterende medlemmer taler med deres naboer, med-
ejere af søerne eller andre relevante personer og fortæller dem om det store arbejde vi 
gør for at værne om vore søer. Så det vil jeg gerne opfordre Jer alle til at gøre! 
 

 2014 og fremover 
 
Efter et meget travlt 2013 med kommunalvalg, valg til Hørsholm Vands bestyrelse mv, 
synes jeg vi har fået positioneret Hørsholm Sølaug godt. Vi har i årets løb åbnet mange 
døre, som tidligere var lukkede for os. Vi er gået fra at være en ret usynlig forening til at 
være en seriøs aktør, som både politikerne, embedsværket i kommunen og Hørsholm 
Vand lytter til og interesserer sig for. Det kan ikke undgå at styrke os i arbejdet for vor 
sag. Navnlig håber jeg, at vi gennem Grønt Råd og Kai Aaen Hansens virke i Hørsholm 
Vand kan gøre en forskel fremover. Det bliver et langt sejt træk, men jeg håber, at vi i 
løbet af 2014 ser de første små skridt i den rigtige retning – f.eks. i form af oprensning 
af en sø eller to, lukning af nogle overløbsbygværker, eller montering af nogle sandfang 
og olieudskillere. 


