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Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling 2016 
 
 

Hørsholm Sølaug indbyder herved til foreningens årsmøde og generalforsamling 
 

Onsdag den 30. marts 2016 kl 19.00 – 21.00 
 

Bemærk venligst mødestedet: Lilletrommen, Bibliotekstorvet 1, Hørsholm Midtpunkt 
(altså ikke som i tidligere år på Rungsted Skole).  
 
Det faglige indlæg, som traditionelt indleder Hørsholm Sølaugs årsmøder, vil i år blive 
leveret af Peter Antonsen, formand for kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg (MPU). 
Han har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden januar 2002 og har i alle de 
forløbne 14 år siden da været medlem af det kommunale udvalg med ansvar for miljø-
anliggender (først Teknik- og Miljøudvalget, nu Miljø- og Planlægningsudvalget). Han 
besidder derfor en meget stor viden om og indsigt i de mærkesager, som Sølauget har 
engageret sig i. Som tema for sit indlæg på årsmødet har Peter Antonsen valgt : 
 

KLIMAINDSATS OG VANDMILJØ 
                                           
Vi håber, at rigtig mange af Sølaugets medlemmer vil møde op og benytte lejligheden til at 
høre Peter Antonsens indlæg om dette særdeles relevante og spændende emne og til at 
drøfte det med ham. Denne del af vort årsmøde er tilgængeligt for offentligheden. 
 

o – o – o – o – o – o – o – o – o - o 
 
Efter Peter Antonsens indlæg og den efterfølgende diskussion afholder Sølauget sin årlige 
generalforsamling, og denne del af årsmødet er kun åben for medlemmerne. I henhold til 
vedtægterne er dagsordenen som følger: 



 

 

a. Valg af dirigent. 
 

b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 

c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2015. 
 

d. Forelæggelse af budget for 2016 og godkendelse heraf. 
 

e. Fastsættelse af kontingent for 2016. 
 

f. Behandling af indkomne forslag. 
 

g. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 
 

h. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 

i. Eventuelt. 
 
Sølaugets reviderede regnskab for 2015 fremsendes til medlemmerne sammen med dette 
nyhedsbrev. Budgettet for 2016 vil blive uddelt på generalforsamlingen. 
 
På gensyn i Lilletrommen den 30. marts 2016 kl. 19:00. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Bestyrelsen 


