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Generalforsamling i Hørsholm Sølaug 
tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00-21:00 
i det nye Auditorium på Rungsted Skole 

 
 
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. 
 
Dagsorden: 
 
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 
 
a) Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår valg af cand.jur. Klaus Friis-Hansen til dirigent. 
 
b) Bestyrelsens beretning for året  
 
Bestyrelsen har siden den stiftende generalforsamling i juni 2006 arbejdet 
med at få foreningen lagt i faste rammer. På generalforsamlingen blev der 
valgt en bestyrelse, der siden har etableret sig således: 
 

Hans Chr. Alsted  formand 
Birte Reed Rasmussen næstformand 
Ejvind Hansen kasserer 
Jørgen Lissner sekretær 
Kai Aaen Hansen kontakt til medierne 
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Hørsholm Sølaug har udsendt tre numre af ”NYT FRA HØRSHOLM 
SØLAUG” siden generalforsamlingen med oplysning om vore aktiviteter. 
 
Vedtægterne godkendt på generalforsamlingen den 12 juni har vist sig at 
fungere tilfredsstillende for bestyrelsen. Men under kontakten med kommunen 
for at blive godkendt under Fritidsloven som en almén folkeoplysende 
organisation påpegede kommunen, at for at opfylde Folkeoplysnings-
lovgivningens krav skulle to paragraffer i de oprindeligt godkendte vedtægter 
ændres: (1) § 3 om medlemskriterier skulle formuleres mere inklusivt og åbent 
for almenheden, og (2) § 12 om opløsning af foreningen skulle beskrive mere 
præcist, hvordan foreningens midler skulle anvendes i tilfælde af dens ophør.  
 
Hørsholm Sølaugs bestyrelse meddelte kommunen, at disse to ændrings-
forslag var acceptable og ville blive fremlagt til formel godkendelse af 
medlemmerne på generalforsamlingen i marts 2007. Vedtægternes 
oprindelige ordlyd og de to ændringsforslag findes nedenstående: 
 
 

Medlemmer 
 
 
Oprindelig formulering: 
 
§ 3.      Som medlemmer af foreningen kan optages: 
 

- private ejere af parceller, der grænser ned til de i § 1, stk. 2, nævnte 
søer (”bred-ejere”), 

- private, matrikulære ejere af de nævnte søer (”sø-ejere”), og 
- enkeltpersoner og institutioner, herunder (grund)ejerforeninger, 

som ikke er matrikulære sø-ejere eller bred-ejere, men som af 
andre grunde har en direkte og konkret interesse i foreningens 
formål, jvf. § 2. 

 
 
Revideret formulering: 
 
§ 3.      Som medlemmer af foreningen kan optages: 
 

- private ejere af parceller, der grænser ned til de i § 1, stk. 2, nævnte 
søer (”bred-ejere”), 

- private, matrikulære ejere af de nævnte søer (”sø-ejere”), og 
- enkeltpersoner og institutioner, herunder (grund)ejerforeninger, 

som ikke er matrikulære sø-ejere eller bred-ejere, men som af 
andre grunde har interesse i foreningens formål, jvf. § 2. 
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Opløsning af foreningen 
 

Oprindelig formulering: 
 
§ 12.   Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling 
med 2/3´s majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås der ikke majoritet, 
kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen 
kan vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. 
Det skal fremgå af forslaget til opløsning af foreningen, hvordan foreningens 
formue skal anvendes.      
 
Revideret formulering: 
 
§ 12.   Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling 
med 2/3´s majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås der ikke majoritet, 
kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen 
kan vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. 
Det skal fremgå af forslaget til opløsning, at foreningens formue og evt. 
andre aktiver vil blive overdraget til et almennyttigt formål (jvf. 
Folkeoplysningsloven), der er nært beslægtet med de i § 2 ovenfor 
nævnte målsætninger.  
 
 Bestyrelsen beder om godkendelse af de to små ændringer. 
 
Ved arbejdet med godkendelsen af foreningen vil bestyrelsen gerne takke 
Isabella Meyer, formand for Fritidsudvalget for et godt og nemt samarbejde. 
Også Gitte Søby fra Fritidsafdelingen under Hørsholm Kommune vil vi gerne 
takke for godt samarbejde 
 
 
Tilskud i.h.t. Fritidsloven : 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 derover, og bestyrelsen vil derfor søge 
medlemmernes aldersfordeling oplyst. Det vil blive gjort ved, at der ved 
opkrævning af kontingent for 2007 er en rubrik med afkrydsning for alder over 
65 år eller derover. 
 
 
Aktivitetsgrupper : I efteråret blev der nedsat tre aktivitetsgrupper: 
 

• Samarbejde med kommunen om spildevandsproblemer 
• Søernes biologiske miljø 
• Muligheder for oprensning og deponi 

 
En vigtig oplysning for vore søer er kendskab til kloakforhold, dvs. tilløb til og 
fraløb fra de enkelte søer. Ved møde med Susanne Stegenborg og Erling 
Christiansen i Hørsholm Kommune fik vi oplyst, at kommunens detaljerede  
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spildevandsplan for perioden 2004 til 2012 er udarbejdet af CARL BRO og 
findes på kommunens hjemmeside som følger : 
 

http://www.horsholm.dk/Miljo/El_vand_varme_kloak/Kloak/Spildevandsplan.htm 
     
Vi har modtaget et detalje kort over kommunens kloaksystem og 
spildevandsledninger, og en papirkopi er fremlagt her i dag. Vi arbejder videre 
for at forøge vort kendskab til afløbs- og tilløbsforhold.  
 
De to aktivitetsgrupper for biologisk miljø og oprensning og deponi har 
arbejdet i vinterhalvåret. Da opgaverne for de to grupper er sammenfaldende, 
er det blevet besluttet at slå dem sammen. Der er lavet en aftale med 
SØDOKTOR angående undersøgelse af søer, og der modtaget tilbud på 
undersøgelser fra CB VAND. På grundlag heraf er tre søer blevet undersøgt 
af Sødoktor med efterfølgende rapporter for: 
   
  Stenka Dam 
  Kohaven 
  Kløvervang søen. 
 
Det gennemgående træk eller resultat er, at indholdet af næringsstoffer er 
højt, hvilket resulterer i begroning og særligt andemad – især i den varme 
sommer i 2006. Det er anbefalet at etablere iltning i Stenka Dam, og der er 
etableret opluftning i søen på Kløvervang.  
 
Vi gør dog opmærksom på, at alle søer over 100 kvm er fredede, således at 
alle ændringer kræver tilladelse - også opluftning. 
 
I efteråret og i vinter er tre søer i SØMANDSHVILE PARKEN blev oprenset 
med gravemaskiner og slammen deponeret i en lille lund i parken – alt efter 
tilladelse. Det har været dyrt selv med den fordel, at der kunne deponeres på 
egen grund. 
 
Vi slutter beretningen med at give 5 grunde til at være medlem af Sølauget: 
 

• Viden om søer og deres vedligeholdelse 
• Oplysning om til - og fraløb for søerne 
• Kontakt med og viden om konsulenter 
• Kontakt med kommunen angående tilladelser 
• Viden om retablering af søer. 

  
I 2007 ønsker vi ikke at ændre på de nævnte fokus-områder, men at arbejde 
videre med at opnå og at samle mere viden - blive en database – som alle 
kan trække på til gavn for alle. På grund af vort beskedne budget og 
kontingent kan Sølauget ikke afholde udgifter til konsulenter; men vi vil gerne 
være en videnbase til brug for medlemmerne. 
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Intet arbejde kan udføres uden arbejde af medlemmer og af bestyrelsen. Vi 
takker for det arbejde, der har været udført og modtager gerne deltagere til 
vore to aktivitetsgrupper: 
 

§ Kloak og tilløbs- og afløbsforhold 
§ Søernes miljø og vedligeholdelse. 

 
Forslag til anden indsats modtages gerne. 
 
HJEMMESIDEN: I 2007 vil hjemmesiden være etableret efter en stor indsats 
af Jørgen Lissner, som vil præsentere hjemmesiden for generalforsamlingen. 
 
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 
 
Ejvind Hansen vil redegøre for Regnskabet for 2006 (vedlagt  indkaldelsen), 
og præsentere budgettet for 2007 (udleveres på mødet). Kontingentet foreslås 
uændret til 100 kr. per kalenderår. 
 
f) Behandling af indkomne forslag : Bortset fra de to mindre vedtægts-
ændringer, som kommunen har ønsket, er der ikke fremkommet forslag. 
 
g) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter : Bestyrelsen består af følgende 
medlemmer, 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 

 
 

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  


