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PROGRAM FOR SØLAUGETS 
GENERALFORSAMLING 
Mandag den 12. juni 2006 

Kl. 19.00 -20.45 
 
1)  Baggrund for Sølaugs-initiativet 
 
2)  Kort redegørelse for resultaterne af 
RUC-undersøgelsen af de hørsholmske 
søers ”helbredstilstand” – fremlagt af 
en eller to af RUC-forskerne. 
 
3) Åben drøftelse af RUC resultaterne 
og om hvad vi som borgere kan gøre 
konstruktivt for højne sømiljøerne 
 
4) Stiftende generalforsamling med 
vedtagelse af Sølaugets vedtægter, 
fastsættelse af det første årskontingent 
samt valg af Sølaugets bestyrelse 
 
Der vil blive serveret en beskeden 
forfriskelse under mødet. Deltagere 
med interesse for VM-fodbold vil gå 
glip af USA-Tjekkiet kampen, men vil 
kunne nå hjem i tide til at se dagens 
tredje kamp mellem Italien og Ghana. 
 
 
 
De største Hørsholm-søer i offentligt eje 
 
Stampedammen (Stampevej/Poppelvej) 
Fabriksdammen (ved Klædefabrikken) 
Dronningedammen (over for Posthuset) 
Slotsdammen (rundt om Hørsholm Kirke) 
Springdammen (syd for Slotshaven) 
Ubberød Dam (syd for Springdammen) 
 
 
 
De største privat-ejede Hørsholm-søer 

 
Vallerød Gadekær (nær Vallerød Skole) 
Alsmosen (vest for Opnæsgård) 
Kodammen (syd for Rungstedvej) 
Slettemose (i nord-enden af Foleskoven) 
 

 
 

VIL DU VIDE MERE ?? 
 
Hvis du vil vide mere om planerne for 
etableringen af Hørsholm Sølaug, er du 
velkommen til at kontakte en af følgende 
blandt initiativtagerne : 
 
Kai Aaen Hansen 
E-mail : kah@it.dk    
Tlf. 45 86 39 34 
 
Hans Chr. Alsted 
E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk 
Tlf. 45 86 29 92  
 
Ejvind Hansen 
E-mail : ejvind.hansen@post.tele.dk 
Tlf. 45 86 05 33 
 
Jørgen Lissner  
E-mail : jorgen@lissner.net 
Tlf. 45 86 90 80  el.  21 42 31 09 
 
Birte Reed Rasmussen  
E-mail: reedras@mail.dk 
Tlf.: 21464488 og 45572482 
 

 
HOVEDPROBLEMER OMKRING 

SØERNE I HØRSHOLM KOMMUNE 
  
Som borgere i Hørsholm kommune er vi 
alle med til at forurene vore søer og vand-
løb, der udgør et sammenhængende vand-
miljøsystem. Vore søer fungerer i stor 
udstrækning som såkaldte forsinkelses-
bassiner, fordi spildevand og regnvand -- 
som følge af et nedslidt kloak-net – 
vedvarende strømmer ud i vore søer fra 
mere end 80 udledninger. 
  
Det er velkendt, at spildevand forurener, 
men også regnvandsudledninger skaber 
miljøproblemer, fordi regnvandet passerer 
befæstede arealer (dvs. tage, parkerings-
pladser, veje osv.), men også fordi søerne i 
udstrakt grad er forbundne. Desuden sker 
der også en alvorlig miljøbelastning fra 
gødskning og sprøjtning mv. af haver og 
andre grønne områder. I nabokommunerne 
har man minimeret problemerne ved at 
bygge forsinkelsesbassiner i tilknytning  
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til kloaksystemet, så både spildevand og 
regnvand føres direkte frem til rensnings-
anlæg og ikke ud i miljøet. 
  
I Hørsholm kommune har disse probemer 
ikke hidtil været almindelig kendt. Men de 
nylige undersøgelser foretaget af RUC 
eksperter viser, at mange af Hørsholms 
søer er kraftigt miljøbelastede. 

  
Med kommunalreformens ikrafttræden fra 
nytår 2007 skal Hørsholm kommune føre 
miljøtilsyn med sig selv på dette område. 
Derfor er der nu mere end nogensinde 
behov for et aktivt samarbejde mellem 
kommunen og borgerne om beskyttelse af 
vandmiljøet for at sikre en balanceret 
udvikling i vore mange søer og vandløb. 

 
 

o – o – o – o – o – o - o 
 
 
 
 

UDDRAG AF FORSLAG TIL SØLAUGETS VEDTÆGTER 
 
§2.   Foreningens interesseområde er søer på over 100 m2 (jvf. Naturbeskyttelses-lov § 3), som 
er beliggende i Hørsholm kommune øst for motorvejen. Foreningen har til formål at højne 
søernes miljøstandard og skabe et bæredygtigt vandmiljø ved  
 
- At medvirke ved initiativer til gavn for sømiljøet, 
 
- at formidle viden og erfaringer om vedligeholdelse af søer, herunder oprensning af søer 

og skabelse af et varieret og righoldigt sømiljø, 
 
- at formidle kendskab til ekspertise og virksomheder, som arbejder med søer og inden for 

søers vedligeholdelse, og 
 
- at varetage foreningens interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder, 

som har indflydelse på sømiljøet, herunder med hensyn til forurening af søerne 
   
- At fremsætte forslag om forbedring af miljøet omkring søer og vandløb i kommunen i 

samarbejde med andre interessenter, 
 
- at indgå i et konstruktivt samarbejde med Hørsholm kommune for at fremme oplysning 

om søernes tilstand og at få vejledende informationsmateriale  om vedligeholdelse af søer 
og bredder mv. stillet til rådighed. 

 
§ 3.  Som medlemmer af foreningen kan optages: 
 
- private ejere af parceller, der grænser ned til søer (”bred-ejere”), 
 
- private, matrikulære ejere af søer (”sø-ejere”), og 
 
- enkeltpersoner og institutioner, herunder (grund)ejerforeninger, som ikke er matrikulære 

sø-ejere eller bred-ejere, men som af andre grund har en direkte og konkret interesse i 
foreningens formål. 

 
 


