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REFERAT
af
Årsmøde og Generalforsamling
i Hørsholm Sølaug
Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.00-21.00
i det nye Auditorium på Rungsted Skole
Årsmødet blev indledt med et foredrag om vedligeholdelse af søerne i
Hørsholm. Sølaugets medlemmer har arbejdet med miljøet ved søerne i
Hørsholm, og flere har ydet en stor indsats. På den baggrund havde vi
indbudt Sødoktoren Benjamin Nielsen til at fortælle om vedligeholdelse og
forbedring af en sø. Benjamin Nielsen har udført undersøgelser af mange
søer i Hørsholm. Sødoktors foredrag havde titlen:
”Giv din sø bedre kondi med beluftning”
Efter et godt foredrag var der en ivrig diskussion med spørgsmål til Sødoktor
Benjamin Nielsen.

Generalforsamling
Herefter afholdtes Sølaugets årlige Generalforsamling med dagsorden ifølge
vedtægterne:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
Forelæggelse af budget for 2009 og godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent for 2009
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og to suppleanter
Valg af revisor og én suppleant
Eventuelt
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Valg af dirigent
Bestyrelsen havde indstillet cand.jur. Klaus Friis-Hansen som dirigent, og
valget blev godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for 2008 blev forelagt af formanden. Dens fulde ordlyd
er gengivet her:
Beretning for 2008
Vand og miljø indtager en stor plads i den offentlige debat og iblandt også i
den kommunale prioritering i Danmark. Og blandt de mange forskellige
aspekter af natur- og miljø-sagen er der også markant fremgang i interessen
for vandkvalitet og sø-miljøer.
Vi vil først takke SØDOKTOR Benjamin Nielsen for en god orientering om,
hvordan en sø vedligeholdes og eventuelt forbedres. Benjamin Nielsen har
undersøgt flere af søerne i Hørsholm og altid givet gode råd om deres
vedligeholdelse. Vor hjemmeside indeholder de rapporter, som er blevet
udarbejdet på grundlag af detaillerede undersøgelser – de fleste rapporter er
fra SØDOKTOR.
Lad os begynde med at erindre om, at vor forening blev dannet på grundlag af
et borgerinddragelses-projekt, som vor kommune igangsatte sammen med
RUC. Vor forening eksisterer, fordi Hørsholm har aktive borgere – hvoraf flere
er vore medlemmer - enten direkte som personlige medlemmer eller indirekte
som en del af en grundejerforening.
En kaskade af initiativer er igangsat; mange begyndte spontant, og andre er
blevet puffet i gang inspireret af Sølauget eller direkte sat i gang gennem
Sølauget.
Dronningedammen er blevet frisket op med en trækant, og meget vigtigt så er
der nu et nyt tilløb fra søen ved Alsvej.
Problemerne omkring søerne langs Søvang er blevet behandlet på
betryggende måde. Det rørlagte vandløb fra Søvang til Gluds Dam er
undersøgt ved en TV-undersøgelse. Der er fundet betydelige forhindringer for
gennemstrømningen. Og kommunen har påtaget sig at forbedre det rørførte
vandløb. Udbedringen vil bestå i en foring med en plaststrømpe – arbejdet er
dog endnu ikke udført. Også en sporstof undersøgelse mangler endnu.
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Den sydligste sø på Søvang planlægges oprenset, og slammen skal
deponeres. Deponeringen kræver en analyse af slammen før deponering.
Beboerne omkring den nordligste sø på Søvang på hjørnet ved Sdr. Jagtvej er
mødtes og har besluttet at navngive søen Elledammen.
Omkring Gluds Dam har Ole Pagh taget kontakt til alle beboerne omkring
søen for at klarlægge ejerforhold og eventuelt vedligehold. Gluds Dam ejes
hovedsageligt af kommunen og 4 af bredejerne, der hver har et lagkagesnit.
Omkring Alsmosen har beboerne fundet sammen og er i dialog med
kommunen og Renseanlægget om regulering af vandstanden i søen.
Søen eller vandhullet på det store frilagte område langs Nattergalevej nord for
Kirstineparken frembyder et trist syn, det er tilgroet og fyldt med diverse affald.
Nogle beboere i området har rettet henvendelse til os om den manglende
pasning. Ejeren er Kommunen, som vi vil rette henvendelse til.
Fabriksdammen er i dårlig stand trods en attraktiv beliggenhed ved en
hovedfærdsels- åre. Det samme gælder Mølledammen.
Slotssøen har alle stor interesse for med den flotte beliggenhed.
Opluftning er i gang ved mange søer: Chr. Strøbechs sø, Stenka Dam, Hulsø
Ege og Kløverdam.
Kløverdam blev renset op i maj 2008 og har ikke været plaget af andemad i
sommeren 2008.
Sømandshvilepark-projektet er blevet gennemført af grundejerforeningen og
har resulteret i flotte søer i en god tilstand.
Disse initiativer skyldes en høj aktivitet hos borgerne, således at tanken om et
borgerinddragelses-projekt har fundet sin plads. Det er glædeligt, at denne
tanke har fænget, og at mange har fundet tid til at arbejde med søerne.
Arbejdsfeltet for foreningen er:
Udbygge viden om søerne og deres vedligehold
Oplysning om til- og af-løb fra søerne
Kontakt til konsulenter
Kontakt med og påvirkning af kommunen
Viden om retablering af en sø
Informations-materiale

3

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG
Nr. 10 – 25. marts 2009
Vor brochure er trykt og sendt til alle medlemmer i 3 eksemplarer. Flere findes
på biblioteket og i Borgerservice. Brochuren giver mange gode råd – vi håber,
at den bruges.
Hjemmesiden fremtræder flot og præsentabelt – og brochuren kan også
hentes frem på hjemmesiden.
En del søer har mange myg; men det gælder ikke vore søer. Efter kontakt til
Ferskvandslaboratoriet i Silkeborg og til Københavns Universitet er det oplyst,
at REGNLØJER – en fisk på 5 til 10 cm – kan være en af årsagerne, idet
regnløjer holder meget af myggelarver. Andre fiskearter som sølvkarusser
medvirker også.
Bestyrelsen foreslår, at foreningen udarbejder en ”inventarliste” over søerne i
Hørsholm øst for motorvejen – i lighed med den folder, som Rungsted Roklub
-- til fornøjelse for alle, der færdes på vandet -- har udsendt om husene ud
mod Øresund. Folderen er fremlagt i nogle eksemplarer her i aften. Sølaugets
planlagte inventarliste vil være til glæde for borgerne, når de går tur i området.
Og hvad er der af andre opgaver? Ideer og forslag modtages gerne.
Vi har haft en del kontakter med Hørsholm Kommune, og vi vil fremhæve en
positiv indsats fra flere. Anders Borgen har altid vist os interesse. Tina
Otterstrøm har været og er en god kontakt, som vi har et glimrende
samarbejde med.”
Beretningen blev godkendt.
På forespørgsel om, hvordan fiskearten ”regnløje” ser ud, henviste dirigenten
til Hjemmesidens kopi af undersøgelsen af Søvangs sydligste sø.
Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
Forelæggelse af budget for 2009 og godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent for 2009
Kassereren Ejvind Hansen forelagde regnskab for 2008 og budget for 2009
under ét. Regnskabet er vedlagt. Sølauget har et samlet medlemstal på 45.
Årsregnskabet sluttede med en saldo på 10.528 kroner, og foreningen har
således undgået den finansielle krise. Kontingentet foreslås uændret.
Regnskab og budget blev vedtaget.
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne
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Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor og 1 suppleant
Poul Holm-Pedersen ønskede at udtræde af bestyrelsen, mens den øvrige
bestyrelse var villig til at fortsætte endnu et år. Bestyrelsen foreslog, at Kirsten
Maack Gibson indvælges som erstatning for Poul Holm-Pedersen.
De fire ”gamle” bestyrelsesmedlemmer og Kirsten Maack Gibson blev herefter
valgt med akklamation. Den nye bestyrelse består derfor af følgende :
Hans Chr. Alsted
Kirsten Maack Gibson
Kai Aaen Hansen
Ejvind Hansen
Jørgen Lissner
Som suppleanter genvalgtes Ole Pagh og Chr. Strøbech. Samtidigt blev
Birgitte Overgaard Pharao genvalgt som revisor.
Da der ikke var yderligere indlæg fra salen, afsluttede dirigenten herefter
mødet kl. 20.55.

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen
Hans Chr. Alsted
Mail: hcalsted@tdcadsl.dk
Tlf.: 45 86 29 92 & 21 47 77 92

Kirsten Maack Gibson
Mail: kontakt@waveseducation.dk
Tlf.: 45 76 73 77 & 26 24 73 77

Kai Aaen Hansen
Mail: kah@it.dk
Tlf.: 45 86 39 34

Ejvind Hansen
Mail: ejvind.hansen@post.tele.dk
Tlf.: 45 86 05 33

Jørgen Lissner
Mail: jorgen@lissner.net
Tlf.: 45 86 90 80

Betaling af kontingent til Hørsholm Sølaug
Kontingentet for 2009 bedes betalt til Hørsholm Sølaugs bankkonto
nr. 5012 127736-7 hos Jyske Bank, Hovedgaden 33-35, 2970 Hørsholm
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