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REFERAT  
af  

Generalforsamlingen  
i Hørsholm Sølaug  

 
Tirsdag den 11. marts 2008 kl. 19.00-21.00 

i det nye Auditorium på Rungsted Skole 
 
 
Forud for generalforsamlingen var der arrangeret en detaljeret orientering om 
”Vandplanlægningens betydning i Hørsholm, herunder specielt spildevands-
situationen og søerne i Hørsholm”. Orienteringen blev givet af Niels Henrik 
Johansen, som er direktør for firmaet EnviCare og samtidig miljøteknisk 
ingeniør (M.Sc.) med tilknytning til Usserød Renseanlæg. Han talte i denne 
sammenhæng som privat person. Hans indlæg, i PowerPoint format, kan ses 
på Hørsholm Sølaugs hjemmeside. 
 
Efterfølgende indledtes selve generalforsamlingen, som i overensstemmelse 
med vedtægterne blev afholdt med følgende 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 
 
 
1)   Valg af dirigent  
 
Indledningsvis meddelte formanden, at bestyrelsen havde valgt cand.jur. 
Klaus Friis-Hansen som dirigent for generalforsamlingen. Ledelsen af mødet 
blev derefter overdraget til ham. 
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2)   Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
 
Bestyrelsens beretning for 2007 blev afgivet af formanden. Dens fulde ordlyd 
er gengivet  her : 
 
”Indledningsvis vil jeg gerne fremhæve det glædelige i, at natur og miljø 
generelt i løbet af de sidste 10-20 år har opnået en stadigt stigende plads 
både i den offentlige debat og iblandt de kommunale prioriteringer i Danmark.  
 
Samtidig vil jeg gerne erindre om, at vor forening blev dannet på grundlag af 
et borgerinddragelses-projekt, som vor kommune igangsatte sammen med en 
gruppe studerende fra Roskilde Universitets Center. 
  
Og blandt de mange forskellige aspekter af natur- og miljø-sagen er der også 
markant fremgang i interessen for vandkvalitet og sø-miljøer. 
 
Som belæg for denne påstand behøver jeg kun at nævnte nogle få eksempler 
fra forskerverdenen og fra den kommunale virkelighed. På den videnskabelig 
front blev der for 1½ år siden etableret et Center for Sørestaurering på 
Syddansk Universitet i Odense takket være et bidrag på 25 mill. kr. fra Villum 
Kann Rasmussen Fonden. Vi glæder os til engang ved en passende lejlighed 
at høre detaljer om dette Centers arbejde.  
 
Derudover deltager Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) aktivt i et ambitiøst 
videnskabeligt forskningsarbejde om søer. Et af deres projekter har til formål 
at kortlægge den globale opvarmnings og klimaændringernes indflydelse på 
forskellige sø-miljøer. Denne forskning foregår både internationalt (Galathea-3 
ekspeditionen) og her i Danmark. Et andet DMU initiativ er en undersøgelse af 
erfaringerne fra det sidste årtis forsøg på sø-restaurering i ca. 80 danske 
søer, som blev offentliggjort så nyligt som december 2007. 
 
Og hvad den kommunale virkelighed angår, behøver jeg blot at nævne det 
store initiativ til restaurering af Furesøen, som projektets leder Ida Dahl-
Nielsen fortalte os om på sidste års generalforsamling, samt de forskellige 
bestræbelser her i Hørsholm Kommune, som vor foredragsholder idag, Niels 
Henrik Johansen, har fortalt os om. 
 
Hørsholm Sølaug er med andre ord ikke ”en enlig svale”. Vi er en beskeden, 
men ikke ubetydelig del af en langt større bevægelse, hvori mange fornuftige 
mennesker i mange forskellige professioner trækker i samme retning som os 
og har den samme overordnede målsætning. På denne baggrund vil jeg 
gerne redegøre for detaljerne i Sølaugets arbejde i det forløbne år. Vi har, kort 
fortalt, beskæftiget os med følgende : 
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• Udbygning af vor viden om søer og deres vedligeholdelse 
• Oplysning om til- og fraløb for søerne 
• Kontakt med konsulenter 
• Kontakt med kommunen 
• Viden om retablering af søer. 
• Udarbejdelse af en brochure 

 
Året har været præget af stor aktivitet for bestyrelsens medlemmer. Men trods 
stor aktivitet med mange og lange rejser for bestyrelsens medlemmer er det 
lykkedes at komme igennem året med nogle resultater. 
 
Birte Reed Rasmussen, der har været aktiv fra dannelsesfasen af Sølauget, 
er udtrådt af bestyrelsen, og vi takker hende for et godt samarbejde. 
 
Birte er erstattet af Poul Holm-Pedersen, der blev valgt til suppleant på sidste 
generalforsamling. Poul har allerede ydet en aktiv indsats affødt af en del 
vanskeligheder med Søvang-søerne. 
 
Vi har haft kontakt med konsulenter, besøgt andre søer samt besøgt 
kommunes renseanlæg, hvor vi fik en udførlig gennemgang af anlæggets 
funktion og dets dimensionerings grundlag. Anlægget er en vigtig del af miljø- 
aktiviteterne i kommunen, for Øresund og for vore søer. 
 
Vi har haft møder med de kommunale medarbejdere i Afdelingen for Miljø og 
Teknik. Efter nedlæggelsen af amterne er miljøaktiviteterne nu en opgave for 
kommunerne fra 1. januar 2007. Vi har dels haft møde med kommunen og 
dels en del korrespondance.  
 
Miljø-gruppen rapporterer, at der er modtaget resultat af undersøgelsen af 
søen ved Søvang 6. Den er udført af CB-Vand i august 2007. Rapporten (som 
er dateret oktober 2007) konkluderer, at søen har højt indhold af nærings-
stoffer, særligt fosfor, og at en forbedring kan ske ved en reduktion af fosfor-
mængden. Yderligere anbefales det at oplufte vandet gennem en diffusor 
udlagt på bunden af søen. Andre tiltag kan være anvendelse af aluminium-
klorid til binding af fosfor, beplantninger og ændring af fiskebestanden. Også 
kontrol med blade og store træer er godt.  
 
Rapportens konklusioner falder i tråd med de andre undersøgelser, der er 
udført tidligere for Kohavedammen, Stenka Dam og Kløvervang-søen, og som 
alle er tilgængelige på vor hjemmeside. 
 
Formanden har besøgt Hald Sø, hvor der er opnået flotte resultater med 
iltning af bundslammen siden 1986. Der sker stadig tilførsel af ren ilt til søens 
dybeste del (31 meter). Grundfoss markedsfører også anlæg til rensning søer 
og af afløb – BioBooster – med iltning. 
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Sømandshvile Grundejerforening har gennemført oprensning af fem søer på 
deres parkområde. Det var en omfattende opgave; men noget lettet af at 
deponering af bundslam var mulig på eget område. Også fældning af 51 store 
elletræer har hjulpet. Jørgen Lissner, Marianne og formanden har været på en 
rundvisning på området. Vi fik en udførlig gennemgang ved Kaj Helweg-
Jørgensen. Resultatet er fem søer med klart vand. 
 
Der har været kontakt til kommunen på to områder: 
 

• Afløbet fra Søvang søerne 
• Tilladelse til at oplufte bundslammen – og evt. anvende AlCl3 

 
For Søvang gælder, at der i årenes løb har været mange forekomster af 
oversvømmelser. Det har været nødvendigt at rense afløbet – et lang rørlagt 
vandløb ned til Gluds Dam. Kommunen har gennem alle årene udført denne 
rensning, men påpeger nu, at det ikke er kommunens, men grundejernes 
ansvar. Problemstillingen er beskrevet i vort brev af 24. september 2007 til 
kommunen. Der har været møde med Miljø- og Forsyningsafdelingen samt 
med Anders Borgen. 
 
Der er blevet søgt om tilladelse til at oplufte bundslammen for at forbedre 
vandkvaliteten i søen på Kløvervang. Tilladelsen er givet mundtligt. Også 
Stenka Dam ønsker opluftning udført på samme måde som på Kløvervang. 
 
Spildevands-gruppen har koncentreret sig om at blive klogere på spilde-
vandsproblematikken i almindelighed og på Kommunens spildevandsindsats i 
særdeleshed. Som et første skridt i den retning etablerede gruppen kontakt 
med Usserød Renseanlæg, hvor Niels Henrik Johansen gav os en venlig 
modtagelse. Vi fik en rundvisning på anlægget og fik forklaret en række 
detaljer om dets kapacitet og om rensningsprocesserne for spildevandet, 
således at det er forsvarligt at udlede det til recipienten : Øresund. 
 
Desuden har Spildevands-gruppen specielt interesseret sig for Alsmose-
projektet, som blev fremlagt for offentligheden i juli 2007. Projektforslaget blev 
gennemgået grundigt, hvorefter vi fremsendte en skriftlig kommentar til 
kommunen, som stillede forslag om nogle mindre forbedringer omkring 
Dronningedammen. Når projektet er helt færdig-gennemført engang i april 
måned, skulle det føre til en væsentlig højnelse af vandkvaliteten i både 
Vallerød Mose, Alsmosen og Dronningedammen.  
 
Parallelt hermed er Kommunens Vej og Park Afdeling nu også i fuld gang med 
en større forskønnelse af Dronningedammen. Udover den ekstra tilførsel af 
vand fra Alsmosen, er Dronningedammens gamle bredsikring ved at blive 
erstattet af en spunsvæg af tropisk Azobe-træ, der er specielt velegnet til 
havne- og vandbygning. Til sidst vil der så også langs stien rundt om søen 
blive etableret nye lysarmaturer.   
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”Ny Vandplanlægning i Danmark” er navnet på et initiativ, som regeringen 
(ved Connie Hedegaard) først offentliggjorde i december 2006. Hørsholm 
Kommune har fået udarbejdet idéfasen for dette initiativ med assistance fra 
EnviCare, og den 40 siders idéfase-rapport er blevet vedtaget på kommunal-
bestyrelsens møde den 17 december 2007. Rapporten er videresendt til 
Roskilde regional-center, der varetager den videre behandling og prioritering.  
Der er nu en proces i gang med indsamling af viden om kommunens søer og 
vandløb med henblik på afrapportering i december 2008. Hørsholm Sølaug 
overvejer, hvorledes vi i denne sammenhæng mest effektivt gør opmærksom 
på vore interesser.” 
 
Som afslutning på denne præsentation af årsberetningen gjorde formanden 
opmærksom på, at Hørsholm Sølaug har fremstillet en lille brochure, hvori der 
fortælles om Sølaugets arbejde og gives gode råd om vedligeholdelse og for-
bedring af mindre søer. Han bad Jørgen Lissner om kort at præsentere den 
nye brochure og samtidig berette om hjemmesidens status. 
 
Jørgen Lissner præciserede, at brochuren var ”hjemmelavet” og endnu ikke 
helt perfekt i foldningen. Men de resterende småskavanker ville blive rettet, og 
Sølaugets medlemmer vil derefter kunne rekvirere et større antal eksemplarer 
til runddeling blandt naboer og venner.  
 
Hjemmesidens ”forside” ser fortsat ud som den gjorde, da den blev lanceret i 
marts 2007, men hjemmesiden er løbende blevet ajourført med nyt kilde-
materiale og nye henvisninger (links). Jørgen Lissner opfordrede Sølaugets 
medlemmer til at tilsende ham udvalgte fotos af deres sø-landskaber (i form af 
papirbilleder eller digitalfotos), som kan anbringes på Sølaugets hjemmeside 
til illustration af mangfoldigheden og skønheden omkring Hørsholms søer. 
 
 
3)   Regnskab, budget og kontingent  
 
Kassereren Ejvind Hansen fremlagde årsregnskabet for 2007, som var blevet 
revideret af en ekstern person, Birgitte Overgaard Pharao, og dernæst 
godkendt af bestyrelsen. Regnskabet udviste et nettoresultat på 5.484 kroner. 
Udover kontingentindtægten havde Sølauget i 2007 for første gang modtaget 
et beskedent ”aktivitetstilskud” fra kommunen i.h.t. reglerne under 
Fritidsloven. Kassereren understregede, at Sølaugets udgifter var holdt på et 
absolut minimum, bl.a. i kraft af frivillig indsats fra bestyrelsen og andre. 
Årsregnskabet for 2007 blev herefter godkendt. 
 
Kassereren fortsatte med at skitsere budgettet for 2008, der var baseret på en 
fortsat beskeden vækst i indtægterne, primært i kraft af en vis tilgang af nye 
medlemmer og det dertil svarende højere kommunale aktivitetetstilskud for 
alle medlemshusstande, hvor mindst én person er 65 år eller derover. På 
grundlag af denne forklaring blev budgettet for 2008 derpå godkendt uden 
bemærkninger fra salen. 
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Kassereren sluttede med, på bestyrelsens vegne, at foreslå, at Sølaugets 
årlige kontingent fastholdes på samme niveau som tidligere, d.v.s. 100 kroner 
pr. husstand. Bestyrelsen havde overvejet, hvorvidt kollektive medlemmer 
som f.eks. grundejerforeninger skulle betale mere end 100 kroner om året, 
men det var endt med en beslutning om at fortsætte den samme praksis som 
tidligere, nemlig at grundejerforeningers årskontingent også skal være 100 kr. 
Grundejerforeninger, som er kollektive medlemmer af Sølauget, opfordres dog 
til at tilskynde deres egne medlemmer til også at blive individuelle medlemmer 
af Sølauget (som det allerede er tilfældet flere steder). På den baggrund 
godkendte mødet, at den nuværende kontingentpraksis bliver fortsat i 2008. 
 
På forespørgsel fra salen oplystes det, at referatet af denne generalforsamling 
vil blive udsendt til alle medlemmer snarest muligt sammen med en opfordring 
til dem om at betale kontingent for 2008. Detaljer om Sølaugets bankkonto vil 
være at finde sammesteds.  
 
 
4) Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den vedtægtsbestemte tidsfrist 
var modtaget forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen. 
 
 
5)        Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
  
Dirigenten meddelte, at den hidtidige bestyrelse er villig til at fortsætte, og da 
der ikke blev fremsat indvendinger eller modforslag, erklærede dirigenten den 
siddende bestyrelse for genvalgt. Derudover blev det foreslået, at Ole Pagh 
og Christian Strøbech vælges som suppleanter til bestyrelsen, og dette 
forslag blev énstemmigt vedtaget.  

 
 
6)        Valg af revisor og revisorsuppleant  
 
Det blev foreslået, at Birgitte Overgaard Pharao, som de facto havde fungeret 
som revisor for regnskabet i 2007, blev formelt valgt som revisor for Sølauget, 
og mødet tilsluttede sig dette forslag. Som revisorsuppleant blev Kai Vagn 
Sørensen foreslået, og hans kandidatur blev også godkent. 
 
 
7)        Eventuelt  
 
Under dette sidste dagsordenspunkt tog Ole Rittermann ordet og takkede på 
medlemmernes vegne bestyrelsen for det store arbejde, den havde påtaget 
sig i det forløbne år.  
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Da der ikke var yderligere indlæg fra salen, afsluttede dirigenten herefter 
mødet kl. 20.55. 
 

 
 
 

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen 
 
 
      Hans Chr. Alsted (formand)             Poul Holm-Pedersen  
      E-mail : hcalsted@tdcadsl.dk             E-mail: holm_p@post11.tele.dk 
      Tlf. 45 86 29 92               Tlf. 45 57 18 01 
 
      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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betaling af kontingent til Hørsholm Sølaug 

 
Kontingentet for 2008 bedes indbetalt til Hørsholm Sølaugs bankkonto 
nr. 5012 127736-7 hos Jyske Bank, Hovedgaden 33-35, 2970 Hørsholm. 
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