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1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 21. marts 2018
Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling anno 2018 blev afholdt i auditoriet
på Rungsted Skole onsdag den 21. marts 2018.
Årsmødet indledtes som sædvanligt med et fagligt indlæg af direkte interesse for
Sølaugets medlemmer – denne gang med 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.
Det faglige indlæg – med titlen ’Novafos - en ny aktør på vand- og spildevandsområdet
i Hørsholm’ - blev leveret af to ledende Novafos medarbejdere : administrerende
direktør Carsten Nystrup og chef for klimatilpasning Tina Otterstrøm Jensen. Det
begyndte med en bred orientering ved Carsten Nystrup om Novafos, der årligt leverer
ca. 18 mill. m3 drikkevand fra 18 forskellige vandværker via 1.700 km vandledninger
til et område med 425.000 forbrugere. Samtidigt administrerer Novafos 18 forskellige
renseanlæg, som via 3.400 km regnvands- og spildevandsledninger årligt modtager
ca. 20 mill. m3 spildevand til behandling. Derudover indtager også klimatilpasning en
central tværgående rolle i Novafos’s overordnede strategi og arbejdsindsats.

Carsten Nystrup påpegede, at Novafos’s investeringer bl.a. omfatter projekter til
separering af vejvand, renovation af spildevandsledninger, og udbygning/nybygning
af regnvandsanlæg og spildevandsbassiner. Han redegjorde derefter for samspillet
mellem Novafos og de enkelte kommuner omkring langtidsplanlægning samt tekniske
og økonomiske dispositioner. I denne forbindelse understregede han specielt, at hver
af de deltagende kommuner er ansvarlig for sine egne investeringsomkostninger, som
indgår i årlige investeringsaftaler mellem Novafos og hver enkelt kommune.
Efterfølgende redegjorde Tina Otterstrøm Jensen (fhv. direktør for Hørsholm Vand)
for en række Hørsholm-specifikke problemstillinger, heriblandt Projekt Regnvand, som
vil medføre omfattende anlægsarbejder i de kommende år (f.eks. separatkloakering
af Søvangsområdet). Hun kom også ind på nogle af de vandafledningsforbedringer,
der er gennemført eller planlagt i de seneste år – som f.eks. den nye faskine (1.200
m3) ved Stadion Allé, det store rørbassin (550 m3) ved Opnæsgaard, det nye kloakrør
under Kystbanen ved Birkedalen, og regnvandsbedene i Gyvelvejsområdet.
Begge talere havde valgt en uformel og interaktiv fremstillingsform, som gjorde det
muligt for deltagerne at indskyde spørgsmål og kommentarer undervejs. Resultatet
blev en livlig dialog mellem talerne og deltagerne, baseret på talernes store faglige
viden og deltagernes indgående lokalkendskab.
Afslutningsvis takkede Sølaugets formand talerne for deres veloplagte og informative
indlæg og for dialogen med deltagerne, som havde tydeliggjort den aktive interesse
blandt Sølaugets medlemmer for Novafos’s indsats i Hørsholm/Rungsted-området,
specielt indsatsen for styrket kontrol med spildevandsudledninger i vore sø-miljøer.

2. Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling
I umiddelbar forlængelse af Novafos-indlægget afholdt Hørsholm Sølaug sin årlige
generalforsamling i overensstemmelse med den vedtægtsbestemte dagsorden.
a) Valg af dirigent
Formanden Jørgen Lissner 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 2017
Dirigenten gav ordet til formanden, Jørgen Lissner, som på bestyrelsens vegne
aflagde beretning om Sølaugets aktiviteter i 2017. Hans mundtlige fremstilling blev
ledsaget af en række PowerPoint oversigter med de væsentligste overskrifter og
hovedpunkter (gengivet i et tillæg til dette referat). Årsberetningen udløste et antal
spørgsmål og kommentarer fra salen, som formanden løbende besvarede. Denne
udveksling med medlemmerne viste, at der var generel tilfredshed med Sølaugets
indsats i det forløbne år, specielt i betragtning af at foreningens aktiviteter udelukkende
er baseret på frivilligt arbejde.

Da fremlæggelsen af årsberetningen var afsluttet, og da der ikke var yderligere indlæg
eller spørgsmål fra salen, endte dirigenten med at konstatere, at årsberetning kan
betragtes godkendt af generalforsamlingen.
c) Det reviderede regnskab for 2017
d) Budgettet for 2018
e) Fastsættelse af kontingent for 2018
Dirigenten foreslog, at disse 3 punkter i lighed med tidligere behandles under et og
gav ordet til kassereren Ole Pagh. Han gennemgik årsregnskabet og nævnte, at årets
indtægter havde beløbet sig til i alt 7.300 kroner – en anelse højere end niveauet for
2016. De sædvanlige udgifter til administration, sekretariat og generalforsamling var
6.591 kroner – 12% højere end sidste år, primært på grund af øgede obligatoriske
bankomkostninger. Årets største udgift var betalingen til Fiskeøkologisk Laboratorium
(FØL) for dets foredrag på årsmødet i marts 2017 (4.875 kroner), som kun kunne fås
på kommercielle vilkår, da FØL er en privat erhvervsvirksomhed. På denne baggrund
var årets samlede resultat et underskud på 4.166 kroner. Det var blevet debiteret
foreningens egenkapital, som herefter udgjorde 16.951 kroner.
Derefter fremlagde Ole Pagh et budgetforslag for 2018. Det var baseret på en
forventet kontingentindtægt på 7.300 kroner og udgifter på omtrent det samme niveau
som i 2016. Han tilføjede, at Sølaugets økonomi også i 2018 godt kunne klare en vis
udgiftsstigning, f.eks. til faglig mødevirksomhed og/eller konsulentbistand. Men det er
hverken muligt eller ønskeligt på forhånd at sætte et præcist beløb af til dette formål –
en vurdering, som deltagerne var positivt indstillet overfor.
På denne baggrund foreslog kassereren et uændret kontingent for 2018, dvs. 150
kroner for enkelthusstande og 250 kroner for kollektive medlemmer.
Da der ikke var andre indlæg til dette dagsordenspunkt, konstaterede dirigenten, at
regnskabet for 2017, budgettet for 2018 og kontingentsatserne for 2018 var godkendt.
f) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde i forbindelse med indkaldelsen til årsmødet fremsat forslag om et
antal mindre ændringer i Sølaugets vedtægters §10 om ’Ledelse’. Den nye ordlyd og
en detaljeret forklaring af formålet med ændringsforslaget var blevet rundsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Sølaugets formand gennemgik forslaget for medlemmerne og påpegede dets fordele
og konsekvenser. Der var generel tilslutning til forslaget, men nogle enkelte spørgsmål
om detaljerne. Som afslutning på debatten stillede dirigenten forslaget til afstemning.
Med to mindre justeringer affødt af diskussionen blev vedtægtsændringen godkendt
enstemmigt af generalforsamlingen. Den nye ordlyd af vedtægternes §10 er herefter
som følger (de reviderede vedtægter som helhed findes på Sølaugets hjemmeside) :
§ 10. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer, som vælges på
den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Til sikring af kontinuiteten i
bestyrelsens arbejde vælger generalforsamlingen samtidigt en eller flere suppleanter.
Genvalg kan finde sted. Hvervet som bestyrelsesmedlem eller suppleant er ulønnet.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Samtidig er
bestyrelsen bemyndiget til blandt foreningens medlemmer, inkl. suppleanterne, at udpege et
antal ’tovholdere’, som er villige til at påtage sig en eller flere specifikke og tidsafgrænsede
opgaver af relevans for foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder planer for foreningens aktiviteter samt et budget for de
nødvendige udgifter. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen
at engagere lønnet medhjælp, hvis det skønnes nødvendigt.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden anser det for påkrævet, eller når det
foreslås af mindst 2 foreningsmedlemmer fra bestyrelsen og/eller suppleantgruppen og/eller
tovholdergruppen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer heraf enten formanden eller næstformanden - deltager i debatten ved personligt fremmøde
eller via video/audio-forbindelse. Der udarbejdes et beslutningsreferat af hvert møde.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal blandt deltagerne. I tilfælde af
stemmelighed er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

g) Valg af bestyrelse
Dirigenten oplyste, at tre bestyrelsesmedlemmer - nemlig Jørgen Lissner, Ole Pagh,
og Michael S. Christensen – var villige til at modtage genvalg, men at Kai Aaen
Hansen efter 12 år i bestyrelsen ønskede at nedtrappe sit engagement. Til at fylde
hans plads indstillede bestyrelsen Kirsten Gibson, som tidligere (2009-2013) havde
været bestyrelsesmedlem. Dirigenten spurgte, om der var yderligere kandidatforslag
fra salen, men det var ikke tilfældet. Dirigenten forslog derfor, at generalforsamlingen
godkendte de fire opstillede kandidater. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Til funktionen som suppleanter indstillede bestyrelsen Ole Ritterman (genvalg) og Kai
Aaen Hansen (nyvalg). De blev ligeledes godkendt af forsamlingen.
På et bestyrelsesmøde kort efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med (a)
Jørgen Lissner som formand, (b) Kirsten Gibson som næstformand, (c) Ole Pagh som
kasserer, og (d) Michael S. Christensen som ’menigt’ medlem.
h) Valg af revisor
Dirigenten meddelte, at den nuværende revisor Jan Birkedal var villig til genvalg. Da
der ikke var andre kandidater, fastslog dirigenten, at Jan Birkedal var valgt. Dernæst
besluttedes det - i lighed med tidligere år - at der ikke er noget behov for en suppleant,
og at et valg til denne funktion derfor er unødvendigt.
i) Eventuelt
Ingen af deltagerne havde bedt om ordet under ’eventuelt’, og dirigenten erklærede
derfor generalforsamlingen for afsluttet.
Mødet endte med en stor tak fra formanden til dirigenten for god og kompetent ledelse
af generalforsamlingen samt en varm tak til de fremmødte medlemmer for deres
interesse og aktive medvirken.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR 2017
Aflagt af Sølaugets formand, Jørgen Lissner

