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Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling 2018
Hørsholm Sølaug indbyder herved til årsmøde og generalforsamling i det nye auditorium
på Rungsted Skole, Østre Stationsvej 1A, 2960 Rungsted :
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 – 21.00
Årsmødet indledes som sædvanligt med et fagligt indlæg af direkte interesse for Sølaugets
medlemmer. I år har vi valgt at sætte fokus på Novafos - det nye vandselskab, som blev
oprettet i juli 2017 ved en sammenlægning af vand- og spildevandsselskaberne i Allerød,
Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal
kommuner. Novafos har til opgave at ’arbejde i døgndrift for at sikre, at der altid er rent
vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand, dag og nat. Også når himlen
åbner sig, og regnen vælter ned over os. Vi renser dit spildevand, så det kan ledes ud i
havet og indgå i naturens kredsløb’ [ citat fra Novafos’s hjemmeside ].
Det er os en glæde at kunne meddele, at præsentationen af Novafos på årsmødet vil blive
leveret af to ledende Novafos-medarbejdere : Administrerende direktør Carsten Nystrup
og Chef Klimatilpasning Tina Otterstrøm Jensen. Som titel for deres indledende foredrag
(som vil blive efterfulgt af en runde med spørgsmål og svar) har de valgt :
Novafos – ny aktør på vand- og spildevandsområdet i Hørsholm

De vil orientere om Novafos og om, hvordan samarbejdet mellem Novafos, kommune,
borgere og øvrige interessenter søges struktureret. Herunder vil de komme ind på de
årlige investeringsaftaler, der udarbejdes mellem Novafos og Hørsholm kommune med det
formål bl.a. at optimere indsatsen for at sikre et rent sø- og vandmiljø. De vil derudover
også tale om, hvorledes spildevands- og regnvandshåndtering (bl.a. via det igangværende
Projekt Regnvand) tænkes gennemført i vor kommune.

Carsten Nystrup
Adm. Direktør
NOVAFOS

Tina Otterstrøm Jensen
Chef Klimatilpasning
NOVAFOS

Carsten Nystrup er uddannet civilingeniør og tidligere direktør for Nordvand.
Tina Otterstrøm Jensen er også civilingeniør og tidligere direktør for Hørsholm Vand.

Vi håber, at rigtig mange af Sølaugets medlemmer vil møde op og benytte denne lejlighed
til at ’krydsforhøre’ Carsten Nystrup og Tina Otterstrøm Jensen og trække på deres store
og for os relevante viden.
Denne del af vort årsmøde er tilgængeligt for offentligheden.

o–o–o–o–o–o–o–o

Sølaugets generalforsamling : Efter Novafos-indlægget og den efterfølgende diskussion
med deltagerne afholder Hørsholm Sølaug sin årlige generalforsamling. Denne del af
årsmødet er kun åbent 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 2017 (vedhæftet).
d. Forelæggelse af budget for 2018 og godkendelse heraf (uddeles på mødet).
e. Fastsættelse af kontingent for 2018.
f. Behandling af indkomne forslag :
Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens godkendelse et forslag til en
mindre ændring af Sølaugets vedtægter. Den primære hensigt er at give
foreningen en mere moderne og fleksibel ledelsesform, som kræver færre
bestyrelsesmedlemmer med tværgående organisatoriske opgaver, men til
gengæld åbner mulighed for inddragelse af et vist antal medlemmer
som ’tovholdere’ for specifikke (og derfor mindre tidskrævende) opgaver. En
uddybning af forslaget og dets fulde ordlyd er vedlagt denne indkaldelse.
g. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
h. Valg af revisor og revisorsuppleant.
i.

Eventuelt.

På gensyn på Rungsted Skole onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

o–o–o–o–o–o–o–o–o–o

2. Valgresultat : Forbrugerrepræsentanter i Novafos-bestyrelsen
Den 21. februar 2018 blev resultatet af det nyligt afholdte valg af forbrugerrepræsentanter i
Novafos-bestyrelsen offentliggjort på selskabets hjemmeside. Blandt de otte opstillede
kandidater skulle der vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter. Stemmeoptælningen gav følgende resultat :
Kandidat
Dan Rosbjerg
Paul Piv Graugaard
Erling Rørdam
Jimmy Sarvad
Andre kandidater
I alt

Stemmer
204
187
133
126
160
810

Stemmeandel
25.2%
23.1%
16.4%
15.5%
19.8%
100.0%

Resultat
Indvalgt
Indvalgt
1. suppleant
2. suppleant

