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Nærum Grundejerforening  

Generalforsamling 

2013 

Valg af dirigent. 

Beretning om foreningens virksomhed 

Aflæggelse af det reviderede regnskab 

Valg til bestyrelsen 

 Efter tur er Annette Borg, Hans-Henrik Jakobsen, 

Flemming Kristiansen og Lise Rechter (genopstiller 

ikke) på valg 

Valg af revisor  

Eventuelt 
 Behandling af forslag om vedtægtsændringer 

 Sådan beregnes bolig/ejendomsskatten 

 Rudersdal Kommunes budget 2013 (oversigtsfigur) 

 

  
Indlæg om solceller og LED lamper af Finn Kræmer 
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Beretning - NG’s aktiviteter 2013 

 

• Trafiksikkerhed – fartbegrænsning 

• Samarbejdet med de andre GF’er 

• Frivilligarbejde 

• Ændring af vedtægter 

• De stigende ejendomsskatter 

 

 



Nærum Grundejerforening 

Trafik – bedre sikkerhed på Skodsborgvej 

Ny elektronisk skilt og bred afstribning giver fartreduktion  
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Der er hyppig kontrol af om det virker… 

…desværre har vi ikke rigtig set noget til indtægterne   ;-) 



Nærum Grundejerforening 

Trafik – bedre sikkerhed på Hegnsvej 

Nyt: fortov på Hegnsvej – set mod syd 
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Set mod nord fra toppen af Hegnsvej 

Det hullede fortov 

ved tennisklubben  

blev også fornyet 

Lindeallé blev 

asfalteret. 



Nærum Grundejerforening 

Trafik –  

 

Der er stadig forbedringsmuligheder: 

Bystykket - vi ønsker fortsat samme fartgrænse som på Nærum Hovedgade og 

Nærumgårdsvej (nord for Skodsborgvej). 

Nærumgårdsvej (syd for Fruerlund) 

 

 

 

 

 

 

 

Vi dog også bemærket, at fortorvet foran Plejecenteret Byageren er blevet 

rengjort og istandsat her i eftersommeren. 
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Ikke helt ufarligt hvis man 

har lidt bøvl med benene. 

Der bor mange ældre i 

området.  



Fællesudvalget af GF’er 

Foto: F. Kræmer 
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Vores fællesmøde med andre GF’ere kan opdeles i 2  

 

Vores indledende møde alene med interesserede GF’ere  - her er alle de store GF’ere inviterede  

-Det er dog hovedsagligt de GF’ere placeret i det gamle Søllerød Kommune der deltager aktivt og deler  

deres viden og problemstillinger.  

 

Derefter er der kommunens fællesmøde hvor alle GF’ere i kommunen er inviterede – her møder der en  

del flere op end ved vores indledende møde.  

 

Ved sidste møde den 29. november 2012 blev der særligt diskuteret emnerne:  

Trafiksikkerhed – høje hastigheder  

Høje huse – særligt i de tilfælde hvor der er tilladelse til 1½ plan  

Enkeltsager – herunder særligt hegn i stedet for hæk / mulighed for anonym anmeldelse af naboer / 

Særlige servitutter specielt i Søllerød, der ikke er ens med planlovgivningen  

 

 
 

 

 GF = Grundejerforeninger 



Frivilligarbejde 

Foto: F. Kræmer 
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Rudersdal kommune er begyndt at fokusere en del på frivilligt arbejde i kommunen og har inviteret 

en stor forsamling af folk, der i forvejen laver frivilligt arbejde til nogle stormøder.  

 

Indledningsvis har der været møde hvor det er blevet diskuteret, hvad man kan lægge ud som frivilligt  

arbejde og hvad der bør være kommunale opgaver.  

 

Der har siden været 2 møder, hvor arbejdet primært foregår som gruppearbejde – med forskellige  

opgaver til de forskellige grupper. Til slut melder gruppen ud hvad de mener Rudersdal skal gøre 

fremadrettet indenfor det givne emne.  

 

Det første møde handlede om hvordan man så det gode liv i kommunen for henholdsvis børn, unge,  

familier,  arbejdsliv og seniorliv.  

 

Det andet møde handlede om det sunde liv for henholdsvis børn og unge.   

 

Kommunen planlægger at holde yderligere møder i dette forum 
 

 

 



Affaldsindsamling 

• Vi er flere i bestyrelsen, der har bemærket affald langs vore veje.  

 

 

• Ifm DN’s affaldsindsamling d. 21 april blev der langs Skodsborgvej 

fra skoven til stationen indsamlet 30 kg affald (3 sække) incl. 20 

flasker og en snes dåser! 

• Glas, plastik og metal hører ikke til i skoven, hvor dyrene kan få 

forstoppelse af det, men der ligger også affald rundt om i byen! 

8 



Affald 

• Til generel oplysning – det kan straffes med bøde at henkaste sit 

affald på gaden. 

• At ”glemme” sin hunds efterladenskaber falder under samme regel. 

• Ligger affaldet først på dit fortov er det dig som grundejer, der 

risikerer en bøde i henhold til samme regler som snerydning. 
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Ønsker til kommunen  

• Fartbegrænsning på Bystykket og fortovsrenovering på 

Nærumgårdsvej (S for Fruerlund)  

• Grunden ved siden af Plejecenteret Byageren – der synes ikke 

umiddelbart at skulle sættes noget i gang – er det muligt med lidt 

oprydning og måske bare lidt græs og sommerblomster? 

• Faskiner – Vi i Nærum ønsker fortsat at være ”prøveklud” som de er 

det i Birkerød. 
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Nærum Grundejerforening 

Debat 

På generalforsamlingen 2011 hørte vi om faskiner til regnvandsnedsivning 
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Ingeniøren d. 9. november 2012: 

Hvad er kommunalbestyrelsens holdning nu og kan Nærum få forsøgsområde-status ligesom Vasevej? 
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Nærum Grundejerforening  

Generalforsamling 

2013 

Valg til bestyrelsen. 
  

Efter tur er  

• Annette Borg 

• Hans-Henrik Jakobsen 

• Flemming Kristiansen  

• Lise Rechter (genopstiller ikke)  

på valg 

Vedtægterne §8 - Bestyrelsen. 

Foreningens bestyrelse består af 6 medlemmer, der alle 

vælges på den ordinære generalforsamling.  

 

Hvert andet år afgår 3 medlemmer.  

 

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig. 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en 

næstformand, en sekretær og en kasserer. 
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Vedtægtsændringer 

• På sidste års generalforsamling var der stemning for at foreningens 

arbejde tilrettelægges så vi kan få vores ideer med i kommunens 

budget 

• En del mindre ændringer indføres for at gøre procedurer m.v. 

tidssvarende. 

• Bestyrelsen ønsker at sikre sig mod ansvars-sager og derfor ønskes 

prokura-regler indsat.  
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Og så er der boligskatterne 

Foto: F. Kræmer 
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Ejendomsskatten steg med 15% for mange grundejere fra 2012 til 2013.  

Fortsatte stigninger må forventes   

- Det kan blive vanskeligt at blive boende, hvis man går på pension  

   samtidig med at udgifterne stiger. 

- ejendommene bliver samtidig vanskeligere at sælge uden betydelig  

   prisreduktion i forhold til tidligere. 

 
  

 

Rudersdal er 3. dyreste (efter Frederiksberg og Gentofte) på listen over grundskyld og –

stigninger offentliggjort i Berlingske d. 16 feb 2013.  

 

For et ’typisk enfamiliehus’ i Rudersdal er tallene fra artiklen: 

 

Boligskat i dag           Kommende stigninger           Her lander boligskatterne  (kr/år) 

     63.419                                  14.983                                      78.402 



Sådan beregnes boligskatten 

Foto: F. Kræmer 
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Grundskyldspromillen  

fastsættes af kommunen og kan maksimalt stige 7% årligt. Den var konstant i 2008-2012, men for 2013 blev der 

vedtaget en landsdækkende 7% stigning.  

 

Skatteloftsværdien  

udgør en andel af grundværdien, som fastsættes af skattemyndighederne gennem vurdering hvert 2. år, sidst i 2011.  

 

 

Boligskatten = ejendomsværdiskat + grundskyld 

 

Grundskyld   =  grundskyldspromille x skatteloftsværdi  



Sådan beregnes boligskatten 

Foto: F. Kræmer 
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Det giver dermed 14% stigning i grundskylden (lokalt eksempel).  

 

For 2011 og 2012 blev som grundværdi anvendt vurderingen fra 2009. For 2013 anvendes vurderingen fra 2011. 

 

Vurderingerne af grundværdien viser i vores område stigninger på op til 40% fra 2009 til 2011.  

Klagefristen over 2011 vurderingen udløb d. 1. juli 2012.  

Det er altså (alt) for sent at gøre noget ved denne. 

Næste vurdering er oktober i år, som forventes at have klagefrist 1. juli 2014. 

Finanstilsynet har påpeget alvorlige fejl i Skat’s tidligere vurderinger.  

Skatteminister Holger K. Nielsen har suspenderet de kommende ejendomsvurderinger.. 

Hold øje med beslutningerne på området for ikke at forpasse klagemulighederne fremover.  

Skatteloftsværdien reguleres langsomt op mod grundværdien og er (eksempel) steget 4-7% årligt i 

2009 – 2013, sidst med 7% i 2012 – 2013.  
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Vi har spurgt RK hvad der foregår: 

På torsdag 24. oktober kl. 17 på Mariehøjcenteret afholdes informationsmøde om boligskatterne. 

Bolius har udsendt en oversigt over ændringerne i ejendomspriser for landets kommuner.  

Ref. http://www.bolius.dk/alt-om/koeb-salg-og-udlejning-af-bolig/artikel/husprisernes-top-10-og-bund-10-4-kvartal-2012/ 

 

Rudersdal ligger efter Fr.berg, Gentofte og Ly-Taarbæk i niveau, som også ligger blandt top-placeringerne i 

Berlingske’s oversigt over ejendomsskatterne.  

I forbindelse med budgetlægningen for 2013, vedtog 

Folketinget en reform af udligningssystemet. 

  

Reformen betød, at Rudersdal Kommune skulle 

aflevere yderligere 180 mio. kr. i perioden 2013-2017 

til andre kommuner. Kommunalbestyrelsen valgte i den 

forbindelse at hæve grundskylden fra 21,44 til 22,93 

frem for at hæve personskatten, hvilket under et ville 

have været dyrere for borgerne. 

  

Derudover oplevede grundejerne en stigning i udgifterne 

til grundskyld som følge af en stigning i 

reguleringsprocenten på 7,0 % for alle de grunde, der 

var omfattet af skatteloftet, mens de øvrige relativt færre 

grunde fulgte udviklingen i de offentlige vurderinger. 

2014: 

 

Ved en fastholdelse af grundskyldspromillen på 22,93, 

vil grundejerne alligevel opleve stigende udgifter til 

grundskyld. Det skyldes, at det anvendte skattegrundlag 

for grundværdierne stiger. Grundejerne kan opleve 

forskellige stigninger, alt efter om grunden er omfattet af 

skatteloftet for stigninger i grundværdier, eller om den 

ikke er. 

  

For grunde omfattet af skatteloftet, som langt 

hovedparten er, vil stigningen svare til den 

reguleringsprocent, som er udmeldt fra Folketingets 

side. I 2014 er procenten fastlagt til 6,3 %. 
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Rudersdal  

Budget 2014 

Mere her 

Mere her 

Mere her 

Du kan finde en overskuelig oversigt over budgettet 

på kommunens hjemmeside: 

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/B

udget_2014.aspx 

 

Vi kan sende dig vore noter fra byrådsmødet d. 28 

august.  

Skriv til os på info@naerumgrundejerforening.dk for 

at få noterne. 

 

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budget_2014.aspx
http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budget_2014.aspx
mailto:info@%20naerumgrundejerforening
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Nyt æresmedlem 

Vi har udnævnt Bent Fischer som æresmedlem. 

 

Bent har udvist usædvanlig stor hjælpsomhed og stort samfundssind. 

 

Mange af Bents naboer har nydt godt af hans hjælp med at kigge efter post 

og hus, når de var bortrejst i kortere eller længere perioder. Andre har 

specielt nydt Bents hjælp med mad, når sygdom har forhindret dem i selv at 

lave mad, eller hvis hjemmehjælpens mad ikke lige var sagen. Bent har 

specielt taget sig af en nabo gennem livets sidste vanskelige måneder, hvor 

humøret og appetitten krævede tid og opmærksomhed.  

Også i forbindelse med DN’s affaldsindsamling i april (nævnt tidligere) var 

Bent på pletten og gik i gang med opgaven med humør og energi. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


