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1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 26. marts 2019
Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling anno 2019 blev afholdt i Trommen
(Spies lokalet) tirsdag den 26. marts 2019.
Årsmødet indledtes med et kort indlæg af Jan Heuring Klit, konstitueret formand for
Kommunens Miljø- og Planlægningsudvalg (MPU), hvor mange af de mærkesager,
som Sølauget er engageret i (f.eks. separatkloakering, spildevandsplaner, m.v.) bliver
gennemdrøftet, inden de bliver videregivet til Kommunalbestyrelsen til afgørelse.
Jan Klit takkede for indbydelsen og fremhævede, at han som fungerende formand for
MPU var opsat på at skabe de bedst mulige rammer omkring en løbende dialog
mellem MPUs kommunalpolitikere og borgere med speciel interesse og ekspertise på
miljø-området, heriblandt Sølauget. Af samme grund havde han også besluttet ikke
blot at bidrage til Årsmødet med sine indledende bemærkninger, men også at deltage
længst muligt i den efterfølgende diskussion.
Formanden takkede Jan Klit for hans positive udspil og forsikrede, at Sølauget fuldt
ud deler hans interesse i en fortløbende dialog om emner af fælles interesse, og at
Sølauget fremover vil følge MPUs arbejde nøje samt deltage i den kommunale debat.

Dernæst introducerede formanden ’leverandøren’ af det faglige indlæg, som Sølauget
traditionelt byder på ved sine årsmøder, nemlig Niels Henrik Johansen. Han blev
uddannet på Aalborg Universitet som civilingeniør i miljøteknik og er nu indehaver af
miljøfirmaet EnviClean. Udover sit alsidige arbejde med private har Niels Henrik
Johansen også i mange år fungeret som konsulent for kommunale myndigheder med
tekniske opgaver inden for vandhåndtering og spildevand.
I begyndelsen af 2010’erne var Niels Henrik Johansen i en periode på 4-5 år aktivt
involveret som konsulent for Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand, hvorved han fik
et grundigt kendskab til vore sø-miljøer. Han har tidligere stået for det faglige indslag
på et af Sølaugets årsmøder – helt tilbage i 2008. Formanden rundede sin introduktion
af ved at understrege, at Niels Henrik Johansen ikke længere er tilknyttet Hørsholm
Kommune (han arbejder nu for Lyngby-Tårbæk Forsyning), og at han derfor ikke er
underlagt nogen ’ytringsbegrænsninger’.
Det faglige indlæg var struktureret som en virtuel ’Søvandring i arbejdstøjet’, hvor
Niels Henrik Johansen agerede ’tour guide’ for årsmødedeltagerne i de hørsholmske
vandafledningssystemer. Med støtte i et kort over vort områdes søer redegjorde han
– sø for sø – for (a) hvordan Hørsholm/Rungsteds forskellige vandafledningssystemer
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 spildevands-overløb), og (d) hvor de mest effektive indsatspunkter er at
finde for en solid indsats i fremtiden til bevarelse og forbedring af sø-miljøerne.
Niels Henrik Johansen anvendte en uformel og interaktiv fremstillingsform, som gjorde
det muligt for deltagerne at indskyde spørgsmål og kommentarer undervejs. Resultatet
blev en livlig dialog med deltagerne, baseret på talerens store faglige viden og mødedeltagernes indgående kendskab til de lokale forhold omkring ’deres egne’ søer.
Årsmødet blev afsluttet med en stor tak fra formanden til Niels Henrik Johansen for
hans veloplagte og informative oplæg, som havde bidraget til at sikre, at Sølauget og
dets medlemmer er bedre ’klædt på’ til fremtidige overvejelser og drøftelser om de
faktiske forhold - over og under vandoverfladen – i vort områdes sø-miljøer.
o–o–o–o–o–o–o-o

2. Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling
I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholdt Sølauget sin årlige generalforsamling i
overensstemmelse med den vedtægtsbestemte dagsorden.
a) Valg af dirigent
Formanden Jørgen Lissner meddelte, at cand.jur. Christoffer Bertelsen på opfordring
fra bestyrelsen havde sagt ja til hvervet som dirigent for generalforsamlingen.
Forslaget blev godkendt, og Christoffer Bertelsen overtog herpå ledelsen af mødet.
Han fastslog indledningsvist, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og i
overensstemmelse med vedtægterne, og at den derfor var beslutningsdygtig.

b) Bestyrelsens beretning for 2018
Dirigenten gav ordet til formanden, Jørgen Lissner, som på bestyrelsens vegne
aflagde beretning om Sølaugets aktiviteter og om sø-relevante begivenheder i 2018.
Hans mundtlige fremstilling blev understøttet af et antal PowerPoint oversigter, som
er gengivet i et tillæg til dette referat. Set fra et sø-perspektiv var det forløbne års mest
markante begivenhed uden tvivl sommerens rekordhøje varmegrader og rekordlave
nedbørsmængder. De mindede os nok engang om, at vi er på vej ind i en klimakrise,
hvor der er øget risiko for både oversvømmelser og vandmangel. Beretningen førte
også till en livlig diskussion om det kommunale initiativ med ’biomanipulation’ – i form
af udsættelse af aborre-yngel i et mindre antal søer i vort område (december 2018).
Årsberetningen udløste et antal spørgsmål og kommentarer fra salen, som formanden
løbende besvarede. Diskussionen afspejlede en generel tilfredshed med foreningens
indsats i årets løb, herunder ikke mindst Sølaugets advarsel til kommunen om risikoen
ved at udsætte almindelige dammuslinger (frem for svanemuslinger) i vore søer.
Da præsentationen af årsberetningen var afsluttet, og da der ikke var yderligere
indlæg fra salen, konkluderede dirigenten, at årsberetningen var taget til efterretning.
c) Det reviderede regnskab for 2018
d) Budgettet for 2019
e) Fastsættelse af kontingent for 2019
I lighed med tidligere blev disse 3 punkter behandler under ét. Kassereren Ole Pagh
gennemgik årsregnskabet og nævnte, at årets indtægter havde beløbet sig til i alt
6.550 kroner – en anelse lavere end niveauet i 2017. De sædvanlige udgifter til
hjemmesiden og administration var 3.796 kroner, mens mødevirksomhed (årsmøde
og borgermøde) havde kostet 4.391 kroner. På denne baggrund var årets samlede
resultat et beskedent underskud på 1.637 kroner. Det var blevet debiteret foreningens
egenkapital, som herefter udgjorde 15.314 kroner.
Derefter fremlagde Ole Pagh et budgetforslag for 2019. Det var baseret på en
forventet kontingentindtægt på 6.650 kroner og udgifter på et lavere niveau end i 2018,
primært opnået ved at bortspare annonceudgiften forud for årsmødet. I lighed med
tidligere år var der ikke sat et bestemt beløb af til ’faglig mødevirksomhed og
konsulentbistand’, men denne post var alligevel inkluderet ’i princippet’ for at give
bestyrelsen rygdækning for et eller flere fornuftige initiativer i årets løb
På denne baggrund foreslog kassereren et uændret kontingent for 2019, 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 2018, budgettet for 2019 og kontingentsatserne for 2019 var godkendt.
f) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet noget forslag til behandling på generalforsamlingen.

g) Valg af bestyrelse
Dirigenten oplyste, at tre bestyrelsesmedlemmer - nemlig Jørgen Lissner, Kirsten
Gibson, og Michael S. Christensen – var villige til at modtage genvalg, mens Ole Pagh
ønskede at udtræde af bestyrelsen. Der var ikke forud for generalforsamlingen blevet
stillet forslag om nye kandidater til bestyrelsen, men dirigenten opfordrede eventuelt
interesserede blandt deltagerne til at stille op. Denne opfordring blev positivt modtaget
af Thorsten Villum Hansen, som har været engageret i Sølaugets arbejde igennem en
årrække via grundejerforeningen Klædevænget ved Steinka Dam. Hans kandidatur
blev hilst velkommen af alle deltagerne, og dirigenten indstillede derfor til godkendelse
genvalget af de tre ’gamle’ bestyrelsesmedlemmer og nyvalget af Thorsten Villum
Hansen. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.
Til funktionen som suppleanter indstillede bestyrelsen Ole Ritterman (genvalg) og Kai
Aaen Hansen (genvalg). De blev ligeledes godkendt af forsamlingen.
På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med (a)
Jørgen Lissner som formand, (b) Kirsten Gibson som næstformand, samt (c) Michael
S. Christensen og Thorsten Villum Hansen som ’menige’ medlemmer. Hvervet som
kasserer varetages midlertidigt af Jørgen Lissner, da han allerede har den fornødne
adgang til foreningens netbank.
h) Valg af revisor
Dirigenten oplyste, at den nuværende revisor Jan Birkedal var villig til genvalg. Da der
ikke var andre kandidater, fastslog dirigenten, at Jan Birkedal var valgt. Samtidig blev
det besluttet, at der ikke - i lighed med tidligere år - er noget behov for en suppleant,
og at et valg til denne funktion derfor er unødvendigt.
i) Eventuelt
Ingen af deltagerne bad om ordet under ’eventuelt’, og dirigenten erklærede derfor
generalforsamlingen for afsluttet.
Mødet endte med en varm tak fra formanden til de fremmødte medlemmer for deres
interesse og aktive medvirken – og til dirigenten for god og kompetent ledelse af
generalforsamlingen.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR 2018
Aflagt af Sølaugets formand, Jørgen Lissner

