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Indkaldelse til Sølaugets årsmøde og generalforsamling 2019
Hørsholm Sølaug indbyder herved til årsmøde og generalforsamling på Hørsholm Bibliotek
(Trommen), hvor vi har reserveret Spies-lokalet på 1. sal til formålet i denne tidsramme:
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00
Årsmødet vil begynde med et kort indlæg af Jan Heuring Klit, konstitueret formand for
Kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg (MPU), hvor mange af de for Sølauget
vigtigste anliggender (f.eks. separatkloakering, spildevandsplaner, m.v.) bliver behandlet.
Derefter inviterer vi årsmødedeltagerne på en virtuel ’Søvandring i arbejdstøjet’ med en
eller to velinformerede vejvisere (eller ’tour guider’), som har et indgående kendskab til
vandafledningssystemerne i Hørsholm og Rungsted området. Med støtte i et kort over vort
områdes søer, vil de tage os med på en virtuel rundtur – sø for sø – og redegøre for (a)
hvordan de forskellige vandafledningssystemer i Hørsholm/Rungsted rent faktisk fungerer,
(b) hvad der gemmer sig under jorden (f.eks. rørlagte vandløb), (c) hvilke skavanker der
skjuler sig under de smukke vandoverflader (f.eks. forældede kloakrør og spildevandsoverløb), og (d) hvor helt præcist de mest effektive indsatspunkter er at finde for en solid
indsats i fremtiden til bevarelse og forbedring af sø-miljøerne.
Vor hensigt er at sikre, at deltagerne fremover bliver bedre udstyret til at gå ind i dialogen
med Kommunen og Novafos baseret på en solid viden om de konkrete forhold af relevans
i denne klimaforandrings tidsalder. Vi afventer endeligt tilsagn fra en af de to vejvisere,
men regner med inden for de nærmeste dage at kunne offentliggøre deres navne og give
detaljer om deres omfattende faglige viden om det valgte emne.
Vi håber, at rigtig mange af Sølaugets medlemmer vil møde op og benytte denne lejlighed
til at udvide deres kendskab til de faktiske sø-forhold over og under overfladen.
Denne del af vort årsmøde er tilgængeligt for offentligheden.

Sølaugets generalforsamling : Efter afslutningen af årsmødet afholder Hørsholm Sølaug
sin årlige generalforsamling. Denne del af mødet er kun åbent for foreningens medlemmer.
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 2018 (vedhæftet)
d. Forelæggelse af budget for 2019 og godkendelse heraf (uddeles på mødet)
e. Fastsættelse af kontingent for 2019
f. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om tættere samarbejde mellem Hørsholm Sølaug
og Hørsholm Afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening
g. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
h. Valg af revisor og revisorsuppleant
i.

Eventuelt.

På gensyn i ’Trommen’ tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

