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I andet halvår af 2006 er der blevet arbejdet med:
- Godkendelse af foreningen under Hørsholm Kommunes
fritidsordning
- Nedsat tre aktivitetsgrupper
- Gennemført analyser af flere søer med ekstern assistance
samarbejde med konsulenter
- Nyt fra Miljøstyrelsen med en ny Vandplan af 22-12-2006
Danmarks Naturfredningsforening – ny brochure
- Generalforsamling (20-03-2007)& Vedtægterne– forslag
inden 31-01-2007
- Hjemmesiden
Godkendelse af foreningen under Hørsholm Kommunes
fritidsordning
Ejvind Hansen og H.C.Alsted har den 14 december haft et møde med Isabella
Meyer (Formand for Kultur- og fritidsudvalget) for at begrunde vor ansøgning
om optagelse af foreningen under Hørsholm Kommunes fritidsordning.
Foreningen er herefter blevet godkendt som folkeoplysende forening i
henhold til Folkeoplysningsloven.
Godkendelse betyder at kommunen vil være behjælpelig med hjælp til lokaler
og evt. med tilskud til visse aktiviteter.

Nedsat tre aktivitetsgrupper
Under generalforsamlingen nævnte vi muligheden af at nedsætte tre
arbejdsgrupper. Grupperne er blevet nedsat med deltagere fra medlemmerne
med interesse indenfor de tre områder:
•
•
•

Samarbejde med kommunen om spildevandsproblemer
Søernes biologiske miljø
Muligheder for oprensning og deponi
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Arbejdsgrupperne er nu i gang og vil kunne rapportere på
generalforsamlingen i marts måned. Erfaringerne er vel i dag, at de
sidstnævnte to grupper i nogen grad overlapper hinanden.

Gennemført analyser af flere søer med ekstern assistance
Samarbejde med konsulenter
Som resultat af aktivitetsgruppernes arbejde er der etableret et samarbejde
med en ekstern konsulent, der hedder ”SØDOKTOR” og yderligere indhentet
tilbud fra endnu en konsulent ”CB VAND & MILJØ”.
Der er en væsentlig forskel i den måde som de to konsulenter arbejder på.
Sødoktor kan udføre en analyse af tilstanden i en sø baseret på ejerens egen
forundersøgelse og beskrivelse. Der skal tages en vandprøve på en halv liter i
søen af ejeren. Denne prøve sendes til Sødoktor der udfører en analyse for
opløst fosfor. På grundlag heraf udarbejder Sødoktor en rapport med
anbefaling af de tiltag, der vil være nødvendige for at opretholde eller forbedre
tilstanden i søen. Denne undersøgelse inkl. grundig rapport udføres for 300
kr. Sødoktor har allerede udført undersøgelser på 3 søer.
CB VAND & MILJØ vil udfører hele undersøgelsen og skriver en rapport om
resultatet med anbefaling af nødvendige ændringer. Ved undersøgelsen
udføres også en bestemmelse af skidtfisk i søen og en bestemmelse af
dyreplankton. Dyreplankton er en vigtig bestanddel af det biologiske miljø i en
sø, da de lever af alger og derved holder søens vand rent og klart. Prisen for
en undersøgelsen er afhængig af størrelsen af søen; men beløber sig typisk til
ca. 7000 kr. for en 1000 kvm sø. Bestyrelse har modtaget to rapporter
udarbejdet af CB-VAND & MILJØ på søer i andre kommuner. Disse rapporter
er omfattende og grundige. Det videre arbejde er herefter ejers afgørelse.
Samarbejdet med kommunen omkring spildevand samt til- og fraløb er i gang.
Bestyrelsen vil rapportere udførligt om aktivitetsgruppernes arbejde på
general-forsamlingen i marts måned.

Nyt fra Miljøstyrelsen med en ny Vandplan af 22-12-2006
Danmarks Naturfredningsforening – ny brochure
Miljøministeriet har udgivet et arbejdsprogram den 22-12-2006 for den
kommende vandplanlægning i Danmark. Dette program er vigtigt også fordi
miljø fra i år helt er overgået fra amt til kommunerne. Arbejdsprogrammet kan
hentes under www.mst.dk .
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Også Danmarks Naturfredningsforening har været aktiv, idet de har udgivet
en pjece: ”Fremtidens natur i Hørsholm Kommune” i efteråret 2006. Denne
pjece kan alle hente på nettet under www.dn.dk .

Generalforsamling & Vedtægter – forslag inden 31-01-2007
Bestyrelsen vil gerne minde om, at der er generalforsamling tirsdag den 2003-2007 kl: 19:00 i Auditoriet på Rungsted Skole. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt inden udgangen af januar
måned ifølge vedtægterne.
Det har været nødvendigt at ændre lidt på vore vedtægter for at opnå en
godkendelse af foreningen under Hørsholm Kommunes Fritidsordning.
Bestyrelsen vil på general-forsamlingen informere om disse ændringer og
bede om godkendelse.
Med reference til godkendelsen af foreningen er der mulighed for at opnå
tilskud, og bestyrelsen vil senest i forbindelse med generalforsamlingen søge
medlemmernes aldersfordeling oplyst, således at foreningen kan få glæde af
det lovfastsatte tilskud.

Hjemmesiden
Der er blevet arbejdet flittigt med at producere en hjemmeside. Vi er glade for
at kunne meddele, at den vil være i luften fra primo marts måned under
følgende domænenavn : www.hoersholmsoelaug.dk.

Med venlig hilsen fra
Bestyrelsen

Hans Chr. Alsted (formand)
E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk
Tlf. 45 86 29 92

Jørgen Lissner
E-mail : jorgen@lissner.net
Tlf. 45 86 90 80 el. 21 42 31 09

Kai Aaen Hansen
E-mail : kah@it.dk
Tlf. 45 86 39 34

Birte Reed Rasmussen
E-mail: reedras@mail.dk
Tlf.: 21464488 og 45572482

Ejvind Hansen
E-mail : ejvind.hansen@post.tele.dk
Tlf. 45 86 05 33
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