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

Før generalforsamlingen holdt Ida Dahl Nielsen, Skov-og Natur et foredrag:
” Vand og naturindsatsen i Nordsjælland”
En orientering om
kommunalreform.

de

Generalforsamlingen
dagsorden:

blev

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

miljømæssige

konsekvenser

af

afholdt

vedtægterne

med

ifølge

den

nye

følgende

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
Forelæggelse af budget for indeværende år og godkendelse heraf
Fastsættelse af kontingent for indeværende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor og 1 suppleant
Eventuelt

A) Bestyrelsen havde valgt cand.jur. Klaus Friis-Hansen til dirigent der
herefter ledede mødet.
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B) Bestyrelsens beretning for året blev udleveret og gennemgået på mødet af
formanden H.C.Alsted.
Efter den stiftende generalforsamling den 12 juni 2006 blev bestyrelsen
konstitueret således:
Hans Chr. Alsted
Birte Reed Rasmussen
Ejvind Hansen
Jørgen Lissner
Kai Aaen Hansen

formand
næstformand
kasserer
sekretær
kontakt til medierne

I den forløbne periode er der udsendt 3 numre af ”Nyt fra Hørsholm Sølaug”
med diverse oplysninger om arbejdet i foreningen. Aktiviteterne har været
samlet om at få driften lagt i faste rammer. Først og fremmest er der søgt om
godkendelse af Hørsholm Sølaug under Fritidsloven, idet der derved åbnes
for tildeling af gratis lokaler gennem Kommunens fritidsudvalg. Og ydermere
gives der tilskud efter Fritidsloven efter nærmere regler bl.a. til alle
medlemmer på 65 år og derover. Formanden gennemgik de to mindre
ændringer i vedtægterne der har været nødvendige for at opnå godkendelse
under Fritidsloven. Ændringerne i § 3 og § 12 blev godkendt under generalforsamlingens punkt F. De godkendte vedtægter fremgår af hjemmesiden.
Formanden takkede for assistance fra Isabella Meyer, formand for
fritidsudvalget og for assistance fra Gitte Søby i Fritidsafdelingen.
De tre aktivitetsgrupper nedsat i efteråret har holdt en række møder med gode
resultater. Følgende medlemmer har deltaget :
Samarbejde med kommunen om spildevandsproblemer
Kaj Lotz
Werner Wismar
Kai Aaen Hansen
Jørgen Lissner
Søernes biologiske miljø
Christian Rüdinger
Poul Holm-Pedersen
Ejvind Hansen
H.C.Alsted
Muligheder for oprensning og deponi
Ketty Ellegaard
Klaes Golman
Chr. Strøbech
Birte Reed Rasmussen
H.C.Alsted
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Spildevandsgruppen har gennem en række møder opnået at etablere
kontakter til kommunens tekniske afdeling ved Susanne Stegenborg og Erling
Christiansen. Kommunen har redegjort for spildevandsplanen (udarbejdet af
COWI) og H.C.Alsted gennemgik kortet over kloakeringen i kommunen, som
findes i Spildevandsplanens web-udgave på Hørsholm Kommunes
hjemmeside (klik på ”Tegninger” à Status og Plan) :
http://www.horsholm.dk/Miljo/El_vand_varme_kloak/Kloak/Spildevandsplan.htm

Biologi gruppen har aftalt priser for undersøgelse af søer med to konsulenter:
CB-Vand
Sødoktor.
Med assistance fra Sødoktor er der udført undersøgelser af Stenka Dam,
Kohavedammen og Kløvervang-søen. Rapporterne blev fremvist og
kommenteret på mødet. Der opfordres meget til at igangsætte tilsvarende
undersøgelser i flere søer.
Muligheder for oprensning og deponi har været genstand for diskussion bl.a.
med Kommunen. Men det er vanskeligt at finde arealer til deponi af oprenset
slam udover på vore egne arealer dvs. haverne. Formanden berettede om
oprensningen og deponi af tre søer i Sømandshvileparken med Thomas
Aabling Vandmiljø som ekstern konsulent. Det har været kostbart, men
udgiften er fordelt på 40 husstande.
Bestyrelsen vurderer at de to grupper for biologi og oprensning bør
sammenlægges.
Forslag til aktiviteter i 2007 modtages gerne lige som ønsker om at
deltage i en eller grupper.
Konklusionen fra biologi-gruppen er, at iltning af søerne, begrænsning af
begroning, nedsættelse af særligt fosfor i søerne varmt anbefales. Men da alle
søer over 100 m2 er fredede, skal kommunen ansøges først om tilladelse til
iltning.
Formanden sluttede 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.
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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.
Beretningen blev godkendt.

HJEMMESIDEN
Jørgen Lissner introducerede Sølaugets hjemmeside, som netop var blevet
færdig og nu er tilgængelig for alle på Internettet på følgende adresse :
www.hoersholmsoelaug.dk
Hjemmesiden indeholder Sølaugets vedtægter, reglerne for medlemsskab,
detaljer om foreningens aktiviteter, alle numre af ”Nyt fra Hørsholm Sølaug”,
relevant kildemateriale samt links til andre relevante institutioner. Derudover
er det muligt for medlemmerne via hjemmesiden at stille forslag og rette
spørgsmål til bestyrelsen.
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
Kassereren Ejvind Hansen gennemgik det reviderede regnskab der udviser
overskud, idet udgifterne er blevet afholdt af bestyrelsen. Regnskabet blev
godkendt. Budgettet vil næste år vise lidt større indtægter, idet der vil komme
tilskud fra kommunen efter antallet af medlemmer på 65 år og derover.
Budgettet blev godkendt. Kontingentet blev foreslået og vedtaget til 100
kr/medlem.
F) Bortset fra de to mindre vedtægtsændringer, som kommunen har ønsket,
var der ikke fremkommet forslag. Vedtægtsændringerne blev godkendt.
G) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Bestyrelsen var villige til at fortsætte og blev genvalgt:
Hans Chr. Alsted
Birte Reed Rasmussen
Ejvind Hansen
Jørgen Lissner
Kai Aaen Hansen
Poul Holm-Pedersen blev valgt til suppleant.
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H) Valg af revisor og 1 suppleant blev ikke foretaget på grund af manglende
tilslutning.

I) Eventuelt : intet

Dirigenten sluttede mødet kl.: 21:30

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

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

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

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

Betaling af kontingent til Hørsholm Sølaug
Kontingentet for 2007 bedes betalt til Hørsholm Sølaugs bankkonto nr.
5012 127736-7 hos Jyske Bank, Hovedgaden 33-35, 2970 Hørsholm.
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