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REFERAT  
af Hørsholm Sølaugs 

Årsmøde og Generalforsamling  
 

Tirsdag den 16. marts 2010  -  kl.19.00-21.00 
i det nye auditorium på Rungsted Skole 

 
 

Årsmødet blev indledt med et foredrag om ”Livet i Småsøerne” af cand. 
scient. Henrik Carl, Zoologisk Museum. 
 
Henrik Carl fortalte levende om livet i vore søer, og om hvordan 
fiskebestanden influerer på søernes tilstand.  
 
Således skal bestanden af småfisk holdes i ave. Henrik Carl redegjorde for 
fødekæden i en sø. I den sunde sø starter fødekæden med planteplankton, 
der består af små encellede alger. De ædes af dafnier, der igen ædes af 
myggelarver og skaller, der igen ædes af aborrer og/eller gedder, som kan 
blive ædt af skarver, hejre osv.. Hvis der er for mange småfisk spiser de for 
mange dafnier, således at algevæksten ikke længere kan holdes under 
kontrol af dafnierne.   
 
Småfisk kan reguleres ved opfiskning med net, eller de kan kontrolleres med 
en bestand af rovfisk som gedder og aborrer. For at undgå myg er det vigtigt, 
at der er en bestand af småfisk som regnløjer og karusse. Der bør derfor 
udarbejdes plejeplaner for alle søer. 
 
Henrik Carl forudsagde, at der efter en lang frostperiode som i denne vinter vil 
være sket fiskedød pgra iltmangel under isdækket. Der vil vise sig mange 
døde fisk, når isen smelter. De døde fisk bør fjernes, idet de ellers vil være en 
forurening. Opluftning i vore søer bør derfor ikke standses i vinterperioden. 
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Myg yngler i stillestående vand. I en sø vil regnløjer og andre småfisk fortære 
myggelarverne. Selv i en regnvandstønde kan der udklægges mange myg – 
men en enkelt lille karusse i tønden vil spise larverne. 
 
Alle søer har mange flere fisk end vi normalt tror. Henrik Carl viste flere fotos 
af store fisk fra Dronningedammen. 
 
Efter det fremragende foredrag var der en ivrig diskussion med mange 
spørgsmål til Henrik Carl. 
 

 
 

Generalforsamling 
 
Herefter afholdte Sølauget sin årlige Generalforsamling med dagsorden ifølge 
vedtægterne : 
 
a) Valg af dirigent 
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf 
d) Forelæggelse af budget for indeværende år og godkendelse heraf 
e) Fastsættelse af kontingent for indeværende år 
f) Behandling af indkomne forslag 
g) Valg af bestyrelse og to suppleanter 
h) Valg af revisor og suppleant 
i) Eventuelt 
 
 
a)   Valg af dirigent  
 
Bestyrelsen havde indstillet cand.jur. Klaus Friis-Hansen som dirigent, og det 
blev godkendt af generalforsamlingens deltagere. 
 
 
b)   Bestyrelsens beretning for 2009 

 
Efter det store FN-klimatopmøde (COP 15) i København i december 2009 
indtager miljø en stor plads i den offentlige debat. Og blandt de mange 
forskellige aspekter af natur, vand og miljø er der i den kommunale prioritering 
i Danmark markant fremgang i interessen for vandkvalitet og sø-miljøer. 
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Vor kommune igangsatte sammen med RUC et borgerinddragelses-projekt 
på grundlag af hvilket denne forening blev dannet. Foreningen eksisterer, fordi 
Hørsholm har aktive borgere, som har indmeldt sig i Sølauget -- enten direkte 
som personlige medlemmer eller indirekte som en del af en grundejerforening. 
 
Vi vil først takke Henrik Carl for et underholdende og oplysende foredrag om 
”Livet i små-søerne”. Livet i søerne er en vigtig faktor for vor glæde og 
fornøjelse ved at leve tæt på et vandmiljø. På vore generalforsamllinger i de 
forrige år har vi hørt om andre aspekter af miljøet i vore søer : 
 
2007 : ”Vand og naturindsatsen i Nordsjælland”  ved biolog Ida Dahl-Nielsen 

 
2008 : ”Vandplanlægningen i Hørsholm” ved civ.ing. Niels Henrik Johansen 
 
2009 : ”Giv din sø bedre kondi med beluftning” ved biolog Benjamin Nielsen. 

 
Foredragene har alle givet gode oplysninger om miljøet i søerne. Og de har 
bidraget til at øge interessen i vort område for vedligeholdelse og forbedring af 
miljøet i vore søer. 
 
Som nævnt ved sidste årsmøde har Sølauget igangsat en række aktiviteter, 
og den nuværende status for disse er som følger : 
 

1) Søvang søerne. Der er udført en udforing af det nedgravede vandløb 
fra Sdr.Jagtvej ned til Gluds Dam. Udforingen er udført ved først at 
trække det gamle plastrør på 200 mm ud med et spil monteret på en 
truck, og samtidig trække en stålwire med igennem. Herefter blev det 
ny plastrør på 250 mm diameter ved hjælp af trykluft skudt igennem 
med en ”raket” i spidsen. Rørlængden er 350 m, og røret er svejset i et 
stykke. Arbejdet blev udført af Munch gruppen A/S.  For firmaet var 
opgaven en rekord m.h.t. længden. Der indtraf kun ét uheld, idet 
raketten rev sig løs 5 m fra ”endestationen” på Mellemvang, hvorefter 
de sidste 5 m måtte graves i en indkørsel på Mellemvang. Forbindelsen 
til Spejderhusets sø og Søvang Syd blev renoveret med betonrør. 

 
2) Søvang Syd søen er ved at blive oprenset ved hjælp af oppumpning af 

bundslam. Arbejdet er i gang; men stod stille i den islagte periode. 
 

3) Alsmosens vandkvalitet og vandstanden er forbedret efter oprettelse 
af rørforbindelsen til Dronningedammen. 

 
4) Vandhullet ved Nattergalevej er stadig et trist syn. Vi har fremvist foto 

af vandhullet til Peter Antonsen, der er formand for teknikudvalget. 
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5) Der er skrevet et høringssvar til kommunen angående ”Tillæg til 

Spildevandsplanen 2009”. Kommunen har vedtaget tillægget ved 
kommunalbestyrelsens møde den 22. februar. Kommunen er enig i vor 
kommentar; men finder ikke, at tillægget er det rigtige sted for vore 
anliggender. Kommunen har nævnt, at der i 2010 vil blive udfærdiget 
en ny spildevandsplan til afløsning af den gamle. Denne nye spilde-
vandsplan vil tage hensyn til vandplanen, der skal i kommunal høring 
fra februar 2010. Den vil også anvende et bedre datagrundlag for 
kommunens kloaknet med udledninger og bassiner. Vor kommentar vil 
blive taget i betragtning ved udarbejdelsen af denne plan. 

 
6) Fotoprojekt. I løbet af året har Kai Zachrau med assistance af Ejvind 

Hansen og Jørgen Lissner været rundt ved mange søer for at 
fotografere disse. Fotografierne er taget over året for at få et indtryk af 
årstiderne. Fotografier er blevet digitaliseret af Hørsholm Foto. Og der 
blev udvalgt ialt 30 fotografier til en udstilling på Biblioteket i februar 
måned med assistance af overbibliotekar Marianne Wulff. 

 
7) Fortegnelsen over Hørsholms søer vil der blive arbejdet videre på i 

2010. Søfortegnelsen skal kortlægge vore søer gennem en beskrivelse 
af søernes beliggenhed, størrelse, historie, almene natur- og miljø-
mæssige tilstand mv. Beskrivelserne bliver udarbejdet i samarbejde 
med de berørte sø- og bredejere. Hørsholm Egnsmuseum har hjulpet 
os med historiske oplysninger. 

 
8) Vi har haft en del kontakter med Hørsholm Kommune, og vi vil i den 

forbindelse gerne fremhæve den positive holdning vi har mødt hos 
Kommunens repræsentanter og medarbejdere, herunder ikke mindst 
formændene for Miljø- og Teknikudvalget Anders Borgen og Peter 
Antonsen. Sidstnævnte aflagde personligt besøg på fotoudstillingen. 

 
 

c)   Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf 
d)   Forelæggelse af budget for indeværende år og godkendelse heraf 
e)   Fastsættelse af kontingent for indeværende år 
  
Disse tre punkter blev forelagt af Ejvind Hansen ifølge det udsendte regnskab, 
og regnskabet blev godkendt. Det blev vedtaget, at årskontingentet for 2010 
skal være 100 kroner lige som tidligere. Ejvind Hansen påpegede i den for-
bindelse, at kommunens tilskud til medlemmer over 65 år falder bort med 
virkning fra 2011. Det bliver måske derfor nødvendigt med en forhøjelse af 
kontingent næste år. 
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f)   Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
 
g)   Valg af bestyrelse og to suppleanter 
 
Bestyrelsen erklærede sig villig til genvalg for det kommende år. Generalfor-
samlingen vedtog enstemmigt at genvælge bestyrelsen. Efterfølgende har 
bestyrelsen konstitueret sig som følger : 
 
  Jørgen Lissner Formand 
  Kirsten Gibson Næstformand 
  Ejvind Hansen Kasserer 
  Kai Aaen Hansen 
  & Hans Chr. Alsted Kommunikation 
 
  Suppleanter : Ole Pagh 

  Chr. Strøbech 
 
 

h)   Valg af revisor og suppleant 
 

Birgitte Overgaard Pharao blev genvalgt. 
 
 
i)   Eventuelt 
 
Generalforsamlingen afsluttedes med en tak til dirigenten for et velfungerende 
møde og en tak til bestyrelsen for en god indsats i det forløbne år. 
 

 


