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1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 21. marts 2017
Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling for 2017 blev afholdt i auditoriet på
Rungsted Skole tirsdag den 21. marts 2017.
Årsmødet indledtes med et indlæg fra Stig Rostgaard, cand.scient. i biologi og
medarbejder på Fiskeøkologisk Laboratorium (FØL) i Helsingør. Stig Rostgaard
spillede en meget aktiv rolle i den kortlægning af miljøtilstanden i mange af søerne i
Hørsholm, som FØL på opdrag af kommunen foretog i årene 2012-16, og han besad
derfor en stor viden om miljøtilstanden i de hørsholmske søer – både over og under
vandspejlet. Med udgangspunkt i foredragstitlen
’Dus med søerne i Hørsholm Kommune’
gav Stig Rostgaard deltagerne et godt overblik over det afvandingssystem, der præger
Hørsholm – med Dronningedammen, som modtager vand fra (a) de kongelige søer
(Ubberød Dam, Springdam, Slotssøen), (b) Søvangskvarterets fem søer og deres
rørlagte forbindelser, og (c) Alsmosen og Vallerød Mose. Fra Dronningedammen
ledes det hørsholmske vand videre til Blårenden og Usserød Å – med Øresund som
sin endelige destination.

Stig Rostgaard fastslog, at alle søerne i byzonen er belastede, men at der er store
variationer i belastningen, alt afhængig af specifikke forhold i og omkring hver sø. For
at give deltagerne en dybere forståelse af de faktorer, som positivt og negativt påvirker
sø-miljøerne valgte Stig Rostgaard at kontrastere og sammenligne miljøforholdene i
en sø i relativt god tilstand – Springdammen (i forureningsklasse 2) – med forholdene
i en sø i relativt ringe tilstand – Alsmosen (i forureningsklasse 4). Størsteparten af de
hørsholmske søer befinder sig et sted mellem disse to yderpunkter.
Ved hjælp af faktiske målinger foretaget af FØL viste Stig Rostgaard med al ønskelig
tydelighed, at alle vort områdets søer – uanset forureningsklasse – indeholder miljøfremmede stoffer - såvel tungmetaller (bly, kobber, nikkel, zink) som olie- og benzinrester. I nogle af søerne, specielt Alsmosen, er der desuden et forhøjet saltindhold,
sandsynligvis som resultat af brugen af vejsalt i vinterperioden.
Efter Stig Rostgaards indlæg udspandt der sig en livlig diskussion med mange gode
spørgsmål, specielt fokuseret på hvilke muligheder enkeltpersoner og foreninger som
Sølauget har for at påvirke søernes miljøtilstand i positiv retning. Slutkonklusionen på
dialogen om dette emne blev, at diverse indgreb til udbedring af miljøskader naturligvis
er velkomne, men at højest prioritet bør gives til foranstaltninger, der griber direkte ind
mod kilder til ny eller vedvarende forurening - især spildevandsoverløb, som enten helt
bør nedlægges eller i det mindste forsynes med effektive rensningsforanstaltninger.
Efter diskussionen takkede Sølaugets formand Stig Rostgaard for hans gode indlæg
og for den efterfølgende diskussion, hvor deltagerne havde nydt godt af hans meget
indgående kendskab til vore sømiljøer.

2. Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling
Derefter blev Hørsholm Sølaugs årlige generalforsamling afholdt i overensstemmelse
med den vedtægtsbestemte dagsorden.
a) Valg af dirigent
Formanden Ole Pagh oplyste, at cand.jur. Christoffer Bertelsen på bestyrelsens
opfordring havde sagt ja til at varetage hvervet som dirigent for generalforsamlingen.
Forslaget blev godkendt, og Christoffer Bertelsen overtog derpå ledelsen af mødet.
Han startede med at slå fast (a) at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og
i overensstemmelse med vedtægterne, og (b) at den derfor var beslutningsdygtig.
b) Bestyrelsens beretning for 2016
Dirigenten gav ordet til formanden, Ole Pagh, som på bestyrelsens vegne aflagde
beretning om Sølaugets aktiviteter i 2016. Hans mundtlige fremstilling blev ledsaget
af en række PowerPoint oversigter med de væsentligste overskrifter og hovedpunkter
(årsberetningens fulde ordlyd findes nedenfor som en integreret del af dette referat).
Årsberetningen udløste et antal spørgsmål og kommentarer fra salen, som formanden
løbende besvarede. Denne udveksling med medlemmerne viste, at der er generel
tilfredshed med Sølaugets indsats, specielt i betragtning af at foreningens aktiviteter
udelukkende er baseret på frivilligt arbejde.

Da fremlæggelsen af årsberetningen var afsluttet, og da der ikke var flere spørgsmål
eller kommentarer fra salen, endte dirigenten med at konstatere, at årsberetning kan
betragtes godkendt af generalforsamlingen.
c) Det reviderede regnskab for 2015
d) Budgettet for 2016
e) Fastsættelse af kontingent for 2016
Dirigenten foreslog, at disse 3 punkter i lighed med tidligere behandles under et og
gav ordet til kassereren Jørgen Lissner. Han gennemgik årsregnskabet og nævnte, at
årets indtægter beløb sig til i alt 7.150 kroner - stort set på samme niveau som 2015.
Udgifterne til administration, sekretariat og generalforsamling udgjorde 5.884 kroner,
hvorved årets samlede resultat blev et overskud på 1.266 kroner. Dette beløb er
henført til foreningens egenkapital, som herefter udgør 21.117 kroner.
Derefter fremlagde Jørgen Lissner et budgetforslag for 2017. Det var baseret på en
forventet kontingentindtægt på 8.500 kroner og udgifter på omtrent det samme niveau
som i 2016. Han tilføjede, at Sølaugets økonomi godt kunne klare en vis udgiftsstigning i 2017, f.eks. til faglig mødevirksomhed og/eller konsulentbistand, f.eks. fra
Fiskeøkologisk Laboratorium. Deltagerne var positivt indstillet over for dette forslag.
På den baggrund foreslog kassereren et uændret kontingent for 2016, dvs. 150 kroner
for enkelthusstande og 250 kroner for kollektive medlemmer (grundejerforeninger).
Da der ikke var andre indlæg til dette dagsordenspunkt, konstaterede dirigenten, at
regnskabet for 2016, budgettet for 2017 og kontingentsatserne for 2017 var godkendt.
f) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
g) Valg af bestyrelse
Dirigenten oplyste, at 3 bestyrelsesmedlemmer – Ole Pagh, Kai Aaen Hansen, og
Jørgen Lissner - var villige til at modtage genvalg. De to øvrige bestyrelsespladser var
ledige som følge af Hans Chr. Alsteds udtræden i juni 2016 og Lilian Rothaus’s ønske
om at udtræde i marts 2017. På denne baggrund indstillede bestyrelsen, at en af de
to ledige pladser besættes af Michael S. Christensen, som har været menigt medlem
af Sølauget i en årrække. Det havde ikke været muligt at finde en egnet og villig
kandidat til den anden ledige plads. Dirigenten spurgte, om der blandt deltagerne var
nogen, der ville stille sig til rådighed, men det var ikke tilfældet.
Til funktionen som suppleanter stillede bestyrelsen forslag om, at de to nuværende
suppleanter – Ole Rittermann og Kai Lotz – genvælges.
På indstilling fra dirigenten godkendte generalforsamlingen herefter følgende : (a) at
Ole Pagh, Kai Aaen Hansen, og Jørgen Lissner genvælges til bestyrelsen, og at
Michael S. Christensen nyvælges; (b) at Ole Rittermann og Kai Lotz genvælges som
suppleanter, (c) at bestyrelsen fortsætter sine bestræbelser på at finde en egnet og
villig person til den ledige bestyrelsesplads, idet de to suppleanter på indeværende
tidspunkt ikke er i stand til at indtræde.

På et bestyrelsesmøde kort efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med (a)
Jørgen Lissner som formand (b) Ole Pagh som kasserer, og (c) de øvrige i bestyrelsen
som ’sideordnede’ medlemmer med en række tværgående arbejdsopgaver.
h) Valg af revisor
Dirigenten oplyste, at den nuværende revisor Jan Birkedal var villig til genvalg. Da der
ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Jan Birkedal var valgt. Dernæst
besluttedes det - i lighed med tidligere år - at der ikke er noget umiddelbart behov for
en revisorsuppleant, og at et valg til denne funktion derfor er unødvendigt.
i) Eventuelt
Da ingen af de tilstedeværende havde bedt om ordet under ’eventuelt’, konstaterede
dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Til sidst udtrykte formanden en varm tak til dirigenten for god og håndfast ledelse af
generalforsamlingen og til de deltagende medlemmer for deres fremmøde og aktive
medvirken under mødet.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR 2016
Aflagt af Sølaugets formand, Ole Pagh
på Sølaugets generalforsamling 21. marts 2017

Med udløbet af denne sæson er der gået 11 år, siden de første skridt blev taget
for at etablere foreningen Hørsholm Sølaug. Med udgangspunkt i et møde med
interesserede beboere i Hørsholm blev det besluttet at danne en forening med det
primære formål at arbejde for at højne søernes miljøstandard og skabe et
bæredygtigt vandmiljø. Foreningen skulle koncentrere sig om søer af en vis
størrelsesorden (over 100 m²) beliggende øst for motorvejen, hvor næsten alle
søerne er således placeret, at de grænser direkte op til almindelige parceller.
I de 11 år, der nu er gået, har foreningen gennem sin bestyrelse engageret sig i
mange forskellige aktiviteter, men naturligvis uden at tabe formålsparagraffen af
syne. Vi kan i dag sige, at bestyrelsen i 2016 indstillede sigtekornet på et antal
fokusområder, som var i overensstemmelse med foreningens formål, men som var
mere konkrete – men som naturligvis fik vekslende prioritet i bestyrelsens indsats.
Disse fokusområder var:
•
•
•

Restaurering af vore søer gennem kommunal eller privat indsats
Beskyttelse af vore søer gennem nedlæggelse af
overløbsbygværker og gennemførelse af separatkloakering
Vedligeholdelse af rørlagte vandløb

Vi vil senere i beretningen komme ind på hvert af disse fokusområder. Men først
lidt om foreningen selv.
Medlemmerne
Foreningen har i skrivende stund 35 individuelle medlemmer og 7 kollektive
medlemmer (dvs. beboerforeninger og grundejerforeninger), hvilket er et
nogenlunde uforandret antal i forhold til tidligere år. Ser vi på den geografiske
fordeling af medlemmerne kan vi konstatere, at hovedparten (22 individuelle
medlemmer og 1 kollektivt medlem) er hjemme-hørende i det område, der betegnes
som Hørsholm By – eller i den sydvestlige del af kommunen, som rummer de mest
kendte søer såsom Slotssøen og Dronningedammen. De øvrige medlemmer
fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem områderne Usserød By, Rungsted By samt
Vallerød By i såvel Hørsholm som Rungsted.
Bestyrelsen
Igennem årene har foreningen haft stabile bestyrelsesforhold med få formandsskift
og med en rimelig fast kreds af bestyrelsesmedlemmer. Den forløbne sæson
begyndte helt efter bogen med 5 medlemmer, men i løbet af foråret besluttede Hans
Christian Alsted at træde ud af bestyrelsen. Det måtte vi andre acceptere, men det
var ikke let at sige farvel til én af Sølaugets stiftere. En stor tak til Hans Christian.

Vi har i årets løb afveget fra de sædvanlige bestyrelsesroller, som er stipuleret i vore
vedtægter (formand, næstformand, kasserer og sekretær), ved at fungere med en
formand og 4 sideordnede medlemmer for herigennem at nå frem til en mere fleksibel
fordeling af bestyrelsens opgaver. I øvrigt har der i løbet af året været afholdt 6
bestyrelsesmøder, således at vi nu er oppe på et samlet antal på 83 møder siden
foreningens fødsel.
Den interne kommunikation
Kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse foregår stadig primært gennem
(a) foreningens hjemmeside, (b) nyhedsbrevet ”Nyt fra Hørsholm Sølaug”, og (c)
individuelle medlemskontakter.
Foreningens hjemmeside lever i bedste velgående og er i årets løb blevet
regelmæssigt opdateret med relevante informationer og links.
Af nyhedsbreve er der siden sidste generalforsamling blevet udsendt 3 numre:
• nr. 35, som indeholdt et tilbageblik på og et referat af sidste årsmøde;
• nr. 36, som omtalte 3 rapporter vedr. tilstanden i vore søer og redegjorde for
Sølaugets kommentarer til planerne om separatkloakering af Blårendens opland,
samt opfordrede til opmærksomhed over for søernes tilstand;
• nr. 37, som udgjorde indkaldelsen til årsmødet for 2016 og konkretiserede
Hørsholm Kommunes reaktion på vore kommentarer til planerne om
separatkloakering af Blårendens opland.
Til disse 2 kommunikationskanaler kan føjes de tilfælde, hvor bestyrelsen i konkrete
sager har bistået et eller flere medlemmer med råd og vejledning. Her finder
kommunikationen primært sted ved hjælp af e-mail korrespondance, idet næsten alle
kan nås ved hjælp af dette medie.
De eksterne relationer
Vi har naturligvis en række eksterne relationer, men i det forgangne år har de
primære været (a) Grønt Råd, (b) Den kommunale følgegruppe, og (c)
Fiskeøkologisk Laboratorium.
Som bekendt virker Grønt Råd som dialogpartner for Hørsholm Kommunes Miljø- og
Planlægningsudvalg.
Medlemmerne
repræsenterer
forskellige
grønne
organisationer, og Rådet fungerer også som forum for meningsudveksling mellem
de deltagende foreninger og borgergrupper. Medlemmerne er Danmarks
Naturfredningsforening (der har formands-skabet), Dansk Ornitologisk Forening,
Friluftsrådet, Hørsholm Seniorråd, Spejder-bevægelsen, Dansk Botanisk Forening,
Hørsholm og Omegns Jagtforening, Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening og
Hørsholm Sølaug - samt en repræsentant fra kommunen.
Grønt Råd holder møde 6-7 gange om året og mødes derudover 1-2 gange årligt
med kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg (MPU). I betragtning af rådets
sammensætning er der stor variation i indholdet af de behandlede sager. Men flere
har dog stor interesse for Sølauget. Fra det forløbne året kan nævnes:

•
•
•
•

Oprensning af de kommunale søer
Vådengen ved Usserød Å
Kloakseparering af Blårendens opland
Spildevandsudledningen fra Opnæsgård

Deltagelsen i Grønt Råd har været et positivt element i Sølaugets arbejde – især bør
det gode samarbejde med Naturfredningsforeningen fremhæves og naturligvis også
den regelmæssige kontakt med kommunen.
Ud over vor deltagelse i Grønt Råd har vi også haft en anden indgang til det
kommunale system. I takt med den øgede fokus på Hørsholms sø-miljøer, har
kommunen igangsat aktiviteter, som sigter på
•
•
•

at få kortlagt søernes tilstand og restaureringsmuligheder i relation til
vandplaner og klimaplaner;
at kende udgangspunktet for en evt. indsats for om muligt at lede øgede
mængder af renere vand gennem systemet; og
at analysere mulighederne for at forbedre den generelle tilstand i søerne.

Som støtte for disse aktiviteter, er der nedsat en følgegruppe, hvor kommunen
drøfter emnerne med repræsentanter fra Dansk Naturfredningsforening og
Hørsholm Sølaug. I denne sammenhæng har vi haft et godt og nyttigt samarbejde
med Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør, som har bistået Hørsholm Kommune
aktivt ved at gennemføre en række undersøgelser af søernes tilstand.
Når vi taler om de eksterne relationer, bør det også nævnes, at det er blevet besluttet
med virkning fra 1. januar 2017 at sammenlægge vandforsyningen og spildevandshåndteringen i 9 nordsjællandske kommuner – herunder Hørsholm. Da Hørsholm
Vand ikke er nogen helt uvæsentlig spiller på vores bane, så afventer vi spændt
udviklingen på dette område.
Sø-restaurering
I tilgift til de tidligere offentliggjorte analyser af den miljømæssige tilstand i nogle af
de hørsholmske søer, er der i årets løb fremkommet yderligere et antal rapporter, så
vi i dag har et solidt empirisk indblik i forholdene i næsten en snes af søerne i
kommunen, primært i byzonen. Med udgangspunkt i denne viden engagerede
kommunen i 2016 en konsulent med den opgave at udarbejde et udkast til en
’indsatsplan for søerne i Hørsholm’ som indeholdt et bredt spektrum af idéer og
konkrete forslag til, hvordan miljøtilstanden kunne blive forbedret i følgende 18 søer
i kommunen :
(1) Kokkedal Nord; (2) Kokkedal Syd; (3) Ubberød Dam; (4) Springdam; (5)
Slotssøen; (6) Dronningedam; (7) Ulddam; (8) Kodam; (9) Kohavedam (Gluds Dam);
(10) Elledam; (11) Spejderdam; (12) Søvang Syd; (13) Vallerød Mose; (14)
Alsmosen; (15) Tjørnevejssøen; (16) Steinka dam; (17) Vallerød Gadekær; og (18)
søen ved Bakkehusene. (På denne liste mangler de tre industridamme –
Stampedammen, Fabriksdammen, og Mølledammen – fordi enhver indsats dér er
helt afhængig af de overordnede planer for Usserød Å.)

Målsætningen for den påtænkte indsats i disse søer – hvoraf nogle ejes af kommunen
eller andre offentlige myndigheder, mens andre er i hel eller delvis privat eje – vil
være at forbedre tilstanden i og omkring søerne, således at
•
•
•

vandets klarhed (sigtdybde) bliver forbedret;
den biologiske mangfoldighed bliver øget (søerne bliver levested for flere arter);
søerne bliver mere synlige i landskabet

Det skal dog understreges, at indsatsplanen foreløbigt kun er et udkast, og at dens
budgetoverslag ikke på nogen måde er bindende for kommunen. Den er derimod et
nyttigt grundlag for fremtidige diskussioner med kommunen såvel som indbyrdes
blandt sø- og bred-ejere om prioriteringer og muligheder ved den enkelte sø.
Overløbsbygværker
I Hørsholm Kommunes ”Spildevandsplan 2012-2016” oplystes, at 10 overløbsbygværker var blevet nedlagt, men at der i kommunen fortsat fandtes 39 aktive
overløbsbygværker. I samme plan erkendtes behovet for at gøre noget ved dette
problem, og følgende tidsplan blev søsat:
•
•
•

2012-2013: Simple løsninger (f.eks. hævning af overløbskant, hævning af
fortovskant eller nedsivning af overfladevand);
2013-2015: Mere komplicerede løsninger (såsom bassiner);
2014-2015 eller senere: Omfattende løsninger (såsom kloakseparering).

På nuværende tidspunkt er kommunen langt fremme med såkaldt simple løsninger
– herunder er der visse steder planlagt opsætning af såkaldte LAR-anlæg (lokal
afledning af regnvand) til forsinkelse eller nedsivning af overfladevand i forbindelse
med etablering af et grønt anlæg. Og ved f.eks. Opnæsgård påtænkes
bassinløsningen, som dog er blevet forsinket p.gr.a. en indsigelse fra Danmarks
Naturfredningsforening. Kloakseparering er i fuld gang og vil i sidste ende resultere
i nedlæggelse af alle spildevandsoverløb – men man må påregne nyetablering af
regnvandsoverløb som del af det nye kloaksystem. De vil som minimum være
forsynet med sandfang. Helt konkret er der i dag 34 overløbsbygværker tilbage, men
der måles på 28 af dem, så man har her pejling på, om forurening skulle opstå.
Separatkloakering
I december 2012 vedtog Hørsholm Kommune den ovenfor nævnte ”Spildevandsplan
2012-2016” som erstatning for den tidligere plan 2004-2012. Den nye
spildevandsplan blev udvidet først med tillæg 1 (om separatkloakering i Rungsted
Nord), og siden med tillæg 2 (om separatkloakering af et område omkring Opnæsgård). Selve planen og de 2 tillæg blev kommenteret af bl.a. Hørsholm Sølaug. I
foråret 2016 fremkom tillæg 3, hvis formål var at igangsætte separatkloakering af
Blårendens opland – i al væsentlighed det store Folehavekvarter og området omkring
Dronningedammen.
Tillægget blev sendt i høring, og i august indsendte Hørsholm Sølaug og Grønt Råd
hver sin høringsskrivelse (Sølaugets høringsskrivelse findes på vor hjemmeside :
http://hoersholmsoelaug.dk/docs/Horingsskrivelse-til-Tillaeg-3-endelig-udgave.pdf).

Ud over at støtte den planlagte separatkloakering pegede vi på nogle problemstillinger i forbindelse med de planlagte overløb til vore søer, samtidigt med at vi
efterlyste en række miljømæssige præciseringer. Kommentarerne fra Sølauget og
Grønt Råd blev af kommunen indarbejdet i et omfattende kommentarbilag, som ud
over enkelte konkrete ændringer indeholdt et stort antal forpligtende udtalelser, der
fremadrettet skal udgøre grundlaget for separatkloakeringens miljømæssige
standarder. Vor hovedopgave herefter bliver derfor at holde et vågent øje med de
mange miljømæssige løfter, der er afgivet i kommunens kommentarbilag, og som i
store træk drejer sig om :
•
•
•
•
•

at udledning af overfladevand betragtes som miljøskadeligt, og at der derfor
skal søges om udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven;
at den samlede miljøbelastning af søerne vil blive vurderet i forbindelse
med ansøgning om udledningstilladelse;
at der etableres en overvågningsprocedure, som løbende kan
dokumentere, at relevante miljøkrav overholdes;
at Hørsholm Vand skal efterleve en række strenge miljøkrav og sikre
den nødvendige rensning i forbindelse med overløb; og
at mange overløb vil blive lukket ved separatkloakering, og at samtlige overløb
lukkes ved fuld separering.

Rørlagte vandløb
Umiddelbart før Sølaugets generalforsamling i 2016 vedtog kommunalbestyrelsen,
at det rørlagte vandløbssystem fra Søvangssøerne til Dronningedammen skulle
omklassificeres fra privat til offentlig eje. Samtidig blev der afsat midler til renovering
af de ældre rørstrækninger samt til årlig vedligeholdelse. Renoveringen sigter i første
omgang på det rørlagte vandløb mellem Gluds Dam og Kodammen, som er
flerstrenget og på visse steder i så dårlig stand, at der er risiko for sammenstyrtning.
Renoveringen forventes gennemført i faser over de kommende 5 år.
Kommunen har desuden for nylig gennemført renovering af et rørlagt vandløb på en
del af strækningen mellem Dronningedam og Usserød Å (under Hørsholm Bymidte).
Dette er et kommunalt ejet vandløb, men ifølge Vandløbsloven mener kommunen sig
berettiget til at ”sende regningen videre” til de instanser/parceller, som har nytte af
renoveringen. Renoveringen er gennemført, og den foreslåede omkostningsfordeling
er sendt til høring hos de berørte.
Forventninger til 2017
I de første år af Hørsholm Sølaugs levetid var fokus naturligt nok rettet mod de
medlemsnære søer. På initiativ af mindre grupper af sø- og bredejere blev miljøtilstanden i 7 forskellige søer undersøgt i løbet af perioden 2006-2008, og det synlige
resultat var 7 mindre miljøtilstandsrapporter. Da de var baseret på en enkelt dags
observationer var mængden af biologiske data begrænset, men disse rapporter var
ikke desto mindre en lærerig start for sø- og bredejerne og for Hørsholm Sølaug.
Parallelt med disse lokale initiativer opbyggede Sølauget i disse tidlige år et positivt
samarbejdsforhold med kommunens miljømyndigheder, som i stigende grad viste
interesse for søernes tilstand – hvilket bl.a. kom til udtryk i den ’næste generation’

af sø-analyser, foretaget på kommunens regning i årene 2012-15 med professionel
assistance fra Fiskeøkologisk Laboratorium.
I året, der nu ligger bag os, har vi forsøgt at holde en rimelig balance mellem disse
to vigtige dimensioner i vor formålsparagraf : vore relationer med de offentlige
myndigheder (specielt kommunen) og vore relationer med medlemmerne. I visse
perioder har samspillet med det offentlige lagt beslag på broderparten af vor tid og
energi, mens der så tilsvarende var lidt mindre tid og overskud til medlemmerne. Vi
mener, at denne lejlighedsvise ’forfordeling’ af det offentlige har været og fremover
fortsat vil være til stor gavn for vort arbejde, eftersom Hørsholm Sølaug i dag er en
forening, som kommunen lytter til, når talen falder på Hørsholms søer – hvorved vore
muligheder for at påvirke udviklingen til fordel for medlemmerne er blevet større.
Hvis denne prioritering til tider har efterladt det indtryk blandt nogle medlemmer, at
der er blevet for stor afstand mellem bestyrelsen på den ene side og dem selv og
deres søer på den anden, så må vi naturligvis fremover gøre hvad vi kan for at
’genoprette balancen’. Beslutningen om at gøre ’dus med søerne’ til tema for vort
årsmøde og om – med Fiskeøkologisk Laboratoriums hjælp - at sætte helt konkret
fokus på helt konkrete søers velfærd falder helt i tråd med denne hensigt – og med
vort ønske om at fastholde et tæt, konstruktivt og balanceret samspil med begge
vore primære målgrupper.

