NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG
Nr. 6 – februar 2008

Der indbydes til Generalforsamling i Hørsholm Sølaug
tirsdag den 11. marts 2008 kl. 19:00-21:00
i det nye Auditorium på Rungsted Skole
Der arbejdes i disse år på en ny vandplanlægning for Danmark. Planlægningen er igangsat af miljøminister Connie Hedegaard i december 2006.
Vor kommune er i gang med den første fase, og Hørsholm Sølaug vil gerne
følge dette arbejde nøje med henblik på vore mange søers tilstand. På den
baggrund har vi indbudt Niels Henrik Johansen -- der er miljøteknisk ingeniør
(M.Sc.) med Usserød Renseanlæg som sin daglige arbejdsplads -- til at give
os en indledende orientering om vandplanlægningens betydning i Hørsholm,
herunder specielt om spildevandssituationen og søerne i Hørsholm. Niels
Henrik Johansen taler som privat person.
Umiddelbart derefter afholder foreningen sin årlige generalforsamling ifølge
vedtægterne med følgende dagsorden :
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 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

Bestyrelsens beretning for året vil blive udleveret på mødet.
Vor hjemmeside præsenterer sig flot, og vi håber, at mange benytter sig af
den under adressen:
www.hoersholmsoelaug.dk
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Vor brochure om vedligeholdelse af søer er færdig og vil blive præsenteret på
Generalforsamlingen.
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)
E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk
Tlf. 45 86 29 92

Poul Holm-Pedersen
E-mail : holm_p@post11.tele.dk
Tlf.: 45 57 18 01

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 og 21 42 31 09
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