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Der indbydes til Generalforsamling i Hørsholm Sølaug 
tirsdag den 20. marts 2007 kl 19.00-21.00 
i det nye Auditorium på Rungsted Skole 

 
I vor meddelelse ”Nyt fra Hørsholm Sølaug” nr. 2 gjorde vi opmærksom på, at der ville blive 
indkaldt til generalforsamling tirsdag den 20. marts 2007. Vi gjorde opmærksom på, at forslag 
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle fremsendes inden udgangen af januar. 
 
Vi håber at alle møder op med lyst til at deltage i generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er tiden og stedet til at diskutere Sølaugets virke 
siden stiftelsen i juni 2006 og medlemmernes prioriteringer fremover. 
Alle, der har betalt kontingent for 2006 har stemmeret. 
 
Som indledning til generalforsamlingen indbyder vi til en orientering om 
de miljømæssige konsekvenser af den nye kommunalreform ved Ida 
Dahl Nielsen, Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse. 
 
Ifølge vedtægterne er dagsordenen for Generalforsamlingen : 
 
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 2 suppleanter 
h) Valg af revisor og 1 suppleant 
i) Eventuelt 
 
b) Bestyrelsens beretning for året vil blive udleveret på mødet. Der gøres 
opmærksom på, at det har været nødvendigt at foretage to mindre ændringer i 
vedtægterne for at opnå godkendelse under FRITIDSLOVEN. Ændringerne er 
tydeligt markeret i vedlagte eksemplar af vedtægterne. Bestyrelsen beder om 
godkendelse af de to små ændringer. 

 
Da foreningen nu er godkendt under FRITIDSLOVEN, er der mulighed for at 
opnå tilskud til Sølauget beregnet efter antallet af medlemmer på 65 år og  
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derover, og bestyrelsen vil derfor i forbindelse med generalforsamlingen søge 
medlemmernes aldersfordeling oplyst. 
 
I forbindelse med årsberetningen vil der også blive redegjort for det arbejde, 
der er blevet udført af Sølaugets tre aktivitetsudvalg (vedr. spildevand, 
søernes biologiske miljø, samt oprensning/deponi). Derudover vil Sølaugets 
nye hjemmeside blive præsenteret for medlemmerne.  
 
c & d & e)   Regnskabet for 2006 er vedlagt denne indkaldelse, og budgettet 
for 2007 vil blive udleveret på mødet. Kontingentet foreslås uændret til 100 kr 
per kalenderår. 
 
f)   Bortset fra de to mindre vedtægtsændringer, som kommunen har ønsket, 
er der ikke fremkommet forslag. 
 
g)  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
  
      Bestyrelsen består af følgende, som alle er villige til at fortsætte : 
 

Hans Chr. Alsted  formand 
Birte Reed Rasmussen næstformand 
Ejvind Hansen kasserer 
Jørgen Lissner sekretær 
Kai Aaen Hansen kontakt til medierne 

 
h) Valg af revisor og 1 suppleant  
 
i)  Eventuelt 
 
Vi glæder os til at møde alle nuværende medlemmer, samt alle der overvejer 
at blive medlem. 

 
 

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen 
 
Hans Chr. Alsted (formand) Birte Reed Rasmussen (næstformand)  
E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk E-mail: reedras@mail.dk 
Tlf. 45 86 29 92   Tlf.: 21464488 og 45572482 
 
Kai Aaen Hansen  Ejvind Hansen 
E-mail : kah@it.dk     E-mail : ejvind.hansen@post.tele.dk 
Tlf. 45 86 39 34  Tlf. 45 86 05 33 

 
Jørgen Lissner  
E-mail : jorgen@lissner.net 
Tlf. 45 86 90 80  


