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REFERAT
af Hørsholm Sølaugs
Årsmøde og Generalforsamling
Onsdag den 28 marts 2012 - kl.19.00-21.00
i det nye auditorium på Rungsted Skole

Årsmødet blev indledt med et indlæg om ”Hørsholm Kommunes virke for vore
smukke søers fremtid” af cand.scient. Tina Weile, som er miljømedarbejder i
Hørsholm Kommune.
Tina Weile nævnte indledningsvis, at Kommunen i øjeblikket arbejder med tre
forskellige planer af relevans for dagens emne, nemlig (1) Spildevandsplanen,
(2) Vandhandleplanen, og (3) Klimaplanen.
De største udfordringer er de øgede nedbørsmængder og det forhold, at alt
vand ifølge EUs målsætning skal have en god økologisk kvalitet. I sit arbejde
på disse områder har Kommunen tre ”håndtag” til sin rådighed : (a) Naturbeskyttelsesloven, (b) Vandløbsloven, og (c) de statslige vandplaner.
a) Naturbeskyttelsesloven (specielt §3) omfatter alle søer med et areal over
100 m2. Ændringer i sådanne søer kan kun finde sted, hvis man søger og får
dispensation (f.eks. til at hæve/sænke vandstanden, grave op eller indføre
nye plantearter og fisk ).
I tilknytning til gennemgangen af disse regler udspandt der sig en debat om
hvorvidt det kan betragtes som en ”ændring af tilstanden” i en sø, hvis der
deponeres haveaffald i den eller på søbredden tæt ved vandkanten. Debatten
mundede ud i, at bestyrelsen vil se nærmere på dette spørgsmål og orientere
medlemmerne.
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Tina Weile nævnte, at Kommunens søer er registrerede dels i en naturdatabase på Danmarks Miljøportal, dels på Hørsholm Kommunes hjemmeside.
b) Vandløbsloven understreger, at vandløb spiller en betydelig rolle i den
samlede vandafledning, og at bred-ejerne i.h.t. vandløbsloven har vedligeholdspligt. Der skal udøres regelmæssige vedligeholdsforanstaltninger for at
sikre vandløbets afledningsevne.
Mange private véd ikke, at de har et rørlagt vandløb på deres ejendom. Nogle
gange står det ikke nævnt i skødet. Med den øgede vandmængde, som klimaændringerne fører med sig, er det et spørgsmål om de private rørledninger
burde være offentlige for at sikre, at de vedligeholdes jævnligt og forsvarligt.
Dette spørgsmål overvejes p.t. i Kommunen, og en beslutning forventes efter
sommeren.
c) De statslige vandplaner : Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal alt vand i
Europa skal have en god økologisk kvalitet i 2015. For at leve op til dette krav
blev Miljømålsloven vedtaget i Danmark i 2007. De overordnede vandplaner
blev færdige kort før jul 2011, og der er nu 23 vandplaner i DK, der alle indeholder mål for drikkevand, grundvand, etc. Hørsholm Kommune er omfattet af
vandplan Øresund.
Kommunerne er nu i gang med at udarbejde deres handleplaner, som skal
indeholde prioriteringer og tidsangivelser m.v.
Indsatsen er primært fokuseret på overløbsværker, hvor der i forbindelse med
kraftige regnskyld ledes fortyndet kloakvand ud i søer og vandløb.
Der er 4 målsatte søer i kommunen, nemlig Sjælsø, Ubberød Dam, Springdammen og Hørsholms Slotssø. Disse søer er generelt set i en god tilstand.
Kommunens igangværende initiativer
Tina Weile berettede, at der er bevilget 37 millioner kroner til miljøudbedring,
hvor man i første række fokuserer på forsinkelsesbassiner og separering af
kloakvand og regnvand.
Af andre igangværende aktiviteter nævnte Tina Weile, at Bolbrorenden åbnes
og slynges ud på Bolbroengen, at der er udarbejdet en hydraulisk model og
en handlingsplan for Usserød å og en hydraulisk vurdering af Blårenden.
Kommunen er endvidere med i et EU projekt om restaurering af næringsrige
søer. Sjælsø og Ringsjøn i Sverige har meget ens forhold og problemer (bl.a.
meget store brasen, der slår bunden op, så der er ingen bundvegetation).
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Endelig omtalte Tina Weile genopretningsprojektet ved Kirstineparken og en
plejeplan for krebseklo-vandhullet ved Folehave Overdrev.
Efter debat og besvarelse af spørgsmål takkede Formanden Tina Weile for et
meget oplysende og grundigt indlæg om Kommunens aktiviteter.

Generalforsamling
Herefter afholdte Hørsholm Sølaug sin årlige Generalforsamling med en dagsorden, der fulgte forskriften i vedtægterne :
a) Valg af dirigent
Formanden foreslog cand.jur. Klaus Friis-Hansen som dirigent, og det blev
godkendt. Dirigenten begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var
blevet indvarslet på lovlig vis iflg. vedtægterne
b) Bestyrelsens beretning for 2011
Formanden aflagde på bestyrelsens vegne en beretning om Sølaugets virke i
2011. Der henvises til den skriftlige beretning, som er vedhæftet dette referat.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
c) Det reviderede regnskab for 2010
d) Budgettet for 2012
e) Fastsættelse af kontingent for 2012
Med generalforsamlingens tilslutning behandledes disse punkter under et.
Kasseren Ejvind Hansen gennemgik regnskabet, der udviste indtægter på ialt
5.500 kroner og et nettoresultat på 3.905 kroner. Indtægterne var lavere end
sædvanligt, idet der havde været nogle restancer ved årsskiftet, men disse
var stort set alle indgået i 2012, hvorfor indtægterne i indeværende år ville
blive højere end sædvanligt.
Budgettet for indeværende år skal bl.a. dække en omfattende fornyelse og
omstrukturering af hjemmesiden, men derudover forventes der ikke ekstraordinære udgifter. På den baggrund foreslog kassereren, at kontingentet
fastholdes uændret for 2012, d.v.s. 150 kroner for enkelthusstande og 250
kroner for foreninger.
Regnskabet, budgettet og kontingentfastsættelsen blev godkendt.

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG
Nr. 17 – 3. april 2012

f) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
g) Valg af bestyrelse og suppleanter
Dirigenten oplyste, at Jørgen Lissner ønskede at fratræde som formand og at
udtræde af bestyrelsen, men han var villig til fortsat at være aktiv i Sølauget,
evt. som suppleant til bestyrelsen.
De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer erklærede sig rede til genvalg. Som nyt
bestyrelsesmedlem i stedet for Jørgen Lissner blev Klaus Friis-Hansen stillet i
forslag. Generalforsamlingen godkendt valget af de fire siddende medlemmer
af bestyrelsen samt af Klaus Friis-Hansen. Samtidig vedtoges et forslag om,
at Jørgen Lissner og Christian Strøbech bliver suppleanter.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Klaus Friis-Hansen
Kirsten Gibson
Ejvind Hansen
Kai Aaen Hansen
Hans Chr. Alsted

Formand
Næstformand
Kasserer
Kommunikation
Kommunikation

h) Valg af revisor
Birgitte Overgaard Pharao blev genvalgt.
i) Eventuelt
Under dette punkt bad Kai Aaen Hansen om ordet for at takke den afgående
formand Jørgen Lissner for hans indsats for Hørsholm Sølauget siden dets
oprettelse i 2006.
Da der ikke var andre der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for aktiv deltagelse..

