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Nytårs-nyt fra søfronten i Hørsholm 
 
 

 Nytårshilsen fra formanden 
 

 Fotoudstilling : ”Hørsholms søer – smukke men sårbare” 
på Hørsholm Bibliotek, februar måned 2010 
 

 Sølaugets årsmøde 2010 : tirsdag den 16. marts 2010 
 

 Ny kommunal struktur : Hørsholm Vand Aps 
 
 
1) Nytårshilsen fra bestyrelsen 
 

Sølaugets bestyrelse ønsker hermed alle medlemmerne et godt nytår 2010. 
Der er i løbet af 2009 sket mange opmuntrende ting på sø-fronten i Hørsholm, 
som vi vil berette mere om via årsberetningen til vort kommende årsmøde i 
marts. Blandt de gode nyheder kan vi allerede her nævne, at der rundt om i 
Hørsholm Kommune er sket vigtige forbedringer af direkte betydning for sø-
miljøerne. Samtidig kan vi også glæde os over en beskeden forøgelse af vort 
medlemstal i 2009 – med nyindmeldelser både fra enkelthusstande og fra 
grundejerforeninger. Vi er specielt glade for indmeldingen fra Danmarks næst-
største andelsselskab A/B Opnæsgård, som repræsenterer 574 husstande og 
samtidig er ene-ejer af Vallerød Mose (øst for Netto-forretningen på hjørnet af 
Alsvej og Ørbæksvej) og med-ejer af Alsmosen vest for Alsvej.  
 
 
2) Fotoudstilling : ”Hørsholms søer – smukke men sårbare” 
 

På Sølaugets generalforsamling i marts 2009 blev idéen om at producere en 
”inventar-liste” over alle søerne i Hørsholm-Rungsteds byzone fremlagt, og 
bestyrelsen har brugt en hel del tid i det forløbne år på denne opgave. Som et 
første led i denne proces har vort medlem Kai Zachrau, som er en erfaren 
amatørfotograf, taget en omfattende serie billeder af søerne i området som de 
så ud i sommerperioden.  
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Resultatet er blevet så godt, at vi har henvendt os til Hørsholm Bibliotek med 
tilbud om en egentlig foto-udstilling. Biblioteket tog vel imod forslaget og tilbød 
os udstillingsplads i perioden fra 1. til 28. februar. Udstillingen har fået titlen 
”Hørsholms søer – smukke men sårbare”, og den omfatter lidt over 30 fotos 
samt diverse planche- og tekstmateriale. Vi opfordrer alle vore medlemmer til 
at lægge vejen om ad biblioteket i løbet af februar for at se udstillingen.  
 
 
3)  Sølaugets årsmøde 2010 : tirsdag den 16. marts 2010 
 

Sølaugets årlige generalforsamling – som vi fremover foretrækker at kalde 
”årsmødet” – er berammet til at finde sted  
 

tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19:00-21:00  
i det nye Auditorium på Rungsted Skole  

 

Vi vil i lighed med tidligere indlede med en foredragsholder om et sø-relevant 
emne : cand.scient. Henrik Carl, som er projektkoordinator og videnskabelig 
medarbejder på Zoologisk Museum under Københavns Universitet, vil tale om 
”Søers fauna” – med specielt fokus på det liv, der rører sig under overfladen i 
vore mange søer (f.eks. regnløjer og andre fisk, muslinger, krebs, m.v.). 
  
Umiddelbart efter foredraget holdes Hørsholms Sølaugs sædvanlige general-
forsamling, som ifølge vedtægterne har følgende dagsorden :  
 

 Valg af dirigent  

 Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

 Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf  

 Forelæggelse af budget for indeværende år og godkendelse heraf  

 Fastsættelse af kontingent for indeværende år  

 Behandling af indkomne forslag  

 Valg af bestyrelse og 2 suppleanter  

 Valg af revisor og 1 suppleant  

 Eventuelt  
 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år 2009 vil blive udleveret på mødet.  
 
 
4) Ny kommunal struktur : Hørsholm Vand Aps 
 

Som mange vil vide fra dagspressen, opdeltes Hørsholm Kommunes hidtidige 
Afdeling for Miljø og Forsyning pr. 1. januar 2010 i to adskilte komponenter : 
(a) Afdelingen for Miljø, og (b) Hørsholm Vand ApS.  
 
Miljøafdelingen har til opgave specielt at fokusere på administration af miljø-
lovgivningen (6 medarbejdere) og på kommunens indsats vedrørende affald 
og renovation (2 medarbejdere).  
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Hørsholm Vand Aps er en nydannelse, der er blevet etableret som følge af 
Vandsektorlovens påbud om udskillelse af det kommunale ansvar for vand-
forsyning og spildevand. Hørsholm Vand ApS er ejet af Hørsholm Kommune, 
men skal drives efter privatretlige regler.  
 
Formålet med Hørsholm Vand Aps er – ifølge dets hjemmeside -- at ”drive 
spildevand- og vandforsynings-virksomhed i henhold til lovgivningen samt 
sikre en forsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager 
hensyn til forsyningssikkerhed og naturen”. Yderligere detaljer om denne 
kommunale nydannelse, som spiller en meget vigtig rolle i beskyttelsen af 
vandkvaliteten i områdets søer, findes på følgende hjemmeside : 
 

http://horsholmvandaps.horsholm.dk/Forside.htm 
 
 
 
 

 

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen 
 
 
      Hans Chr. Alsted (formand)             Kirsten Maack Gibson  
      E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk             E-mail: kontakt@waveseducation.dk 
      Tlf. 45 86 29 92               Tlf.: 45 76 73 77 & 26 24 73 77 
 
      Kai Aaen Hansen              Ejvind Hansen 
      E-mail : kah@it.dk                 E-mail : ejvind.hansen@post.tele.dk 
      Tlf. 45 86 39 34              Tlf. 45 86 05 33 

 
      Jørgen Lissner  
      E-mail : jorgen@lissner.net 
      Tlf. 45 86 90 80  
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