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Generalforsamling den 22. oktober 2013 
 

Referat 
 
Før generalforsamlingen var Nærum Grundejerforenings medlemmer inviteret til en fornøjelig og 
succesfuld rundvisning i Sommer’s Automobil Museum. 
 
Der var et fremmøde på 53 personer fra NG’s medlemskreds. 
Rudersdal Kommune var repræsenteret ved 2. viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen, 
formand for teknik- og miljøudvalget Randi Mondorf og formand for byplanudvalget Erik Mollerup. 
 
Generalforsamlingen blev påbegyndt klokken 19.39. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed 
3. Aflæggelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 
 
 
1. Valg af dirigent: 
Blandt de fremmødte blev Anika Ree valgt som dirigent. Det konstateredes, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed: 
NG's formand, Annette Borg, forelagde beretningen, der som PowerPoint-dokument er vedlagt 
som link på NG’s hjemmeside til dette referat. Følgende emner blev blandt andre berørt: 

 Trafikforhold. Den opsatte fartmåler ved overgangen fra Jægersborg Hegn til Nærum by 
blev positivt omtalt – den ser ud til, sammen med den tidligere opsatte fartbegrænsning på 
60 km/t i den sidste skovstrækning, at have en fartdæmpende virkning. Bystykket har 
endnu ikke afklarede forhold vedr. fartbegrænsning til de ønskede 40 km/t. 

 Flere fortovsstrækninger i Nærum er i perioden fra NG’s generalforsamling i 2012 blevet 
renoveret. Der er stadig ønsker om forbedringer, og flere steder blev nævnt, herunder 
særligt Nærumgårdsvej syd for Skodsborgvej. Ros til Rudersdal Kommune for hurtig 
reaktion med etablering af flisefortov på strækningen af Hegnsvej, hvor fortovet 
manglede. Linde Allé har fået tiltrængt asfaltering. 

 De stigende problemer med affald i gadebilledet blev berørt og debatteret. Det er et 
generelt billede i hele Nærum, og menes at være et udtryk for en tendens i tiden. Særligt 
strækningen ved det nye plejehjem på Byageren, Nærumgårdsvej og Fruerlund ved 
Nærum Skole blev omtalt, og der udtryktes ønsker om at RK har fokus på en forbedret 
renholdelse. Den 21. april 2013 var der frivillig borgerindsats med indsamling af affald – og 
alene på strækningen mellem Nærum og Skodsborg blev der indsamlet 30 kg. affald langs 
gang- og cykelstierne. Opsamling og bortskaffelse af hundeefterladenskaber blev 
endvidere omtalt. 

 Byggegrunden bag det nye plejehjem, området mellem Byageren, Nærumgårdsvej og 
Linde Allé – der er store ønsker om at området bliver opryddet og renholdt, gerne tilplantet 
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med naturlig, dansk flora, eller at den på anden vis kommer til at fremstå attraktivt indtil 
eventuel fornyet byggeaktivitet må forekomme. 

 Møde i Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Rudersdal Kommune. (Se mere på NG’s 
hjemmeside via link’et til beretningen.) 

 Frivillighedsarbejde i sammenhænge med bl.a. Rudersdal Kommune. (Se mere på NG’s 
hjemmeside via link’et til beretningen.) 

 Faskine-forsøgsordning. Der blev udtrykt ønsker om at Nærum, i lighed med Birkerød, 
kan komme til at deltage i en forsøgsordning med faskiner og afledning af vand. (Se mere 
på NG’s hjemmeside via link’et til beretningen.) 

Blandt de fremmødte medlemmer blev der endvidere fremsat ønsker om en færdiggørelse af 
græsrabatterne på Skodsborgvej, samt en løsning på et problem med opsatte, store sten på 
græsrabatterne langs Hegnsvej. Der blev herunder gjort opmærksom på, at erstatningspligt for 
skader på eksempelvis køretøjer, som bliver forårsaget af sådan opsatte sten, påhviler den 
grundejer, ud for hvis matrikel stenene er opsat. 
Beretningen blev godkendt.  
 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 
NG's kasserer, Lise Rechter, fremlagde det reviderede regnskab, som fremviste et overskud på 
7.253 kr. Regnskabet var skrevet under af revisor Per Hansen uden bemærkninger.  
Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag: 
Der var ikke modtaget forslag til behandling under punktet. 
 
5. Valg til bestyrelsen: 
Valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Annette Borg (genvalg), Hans-Henrik Jakobsen 
(genvalg) og Flemming Kristiansen (genvalg). 
Som suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode blev Mette Poulsen valgt. 
 
6. Valg af revisor: 
Per Hansen ønskede at fratræde posten som revisor for NG. 
Som ny revisor for en 2-årig periode blev Anika Ree valgt. 
 
 

 
Rudersdal Kommunes 3 repræsentanter, Birgitte Schjerning Povlsen, Randi Mondorf og Erik 
Mollerup, præsenterede de lokale partipolitiske holdninger til regulering af skatten over enten 
person- eller boligbeskatning. Oplæggene debatteredes, og der var spørgsmål fra salen blandt de 
fremmødte medlemmer. 
Der var endvidere en række ønsker og opfordringer til især formand for teknik- og miljøudvalget, 
Randi Mondorf, om forbedringer og udbedringer af fortove, rabatter mv. i Nærum by. 
Det blev fra alle de kommunale repræsentanter bemærket, at det gode samarbejde med 
grundejerforeningerne værdsættes meget af Rudersdal Kommune. 
 

 

 
Finn Kræmer, næstformand i NG, havde et orienterende indslag om beregning af boligskatten, 
hvor der blev vist eksempler og beregningsmodeller. De viste eksempler kan findes på NG’s 
hjemmeside som en del af beretningen (jf. punkt 2). 
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7. Eventuelt: 
Under dette punkt fremlagde bestyrelsen forslag til nye vedtægter. 
Forslaget var tilpasset de ønsker og ændringsforslag, som var fremkommet under 
generalforsamlingen 14.11.2012. Alle paragraffer i forslaget blev gennemgået og kommenteret. 
Bestyrelsen fik herefter mandat til at komme med et endeligt forslag.  
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med kun ét dagsordenspunkt, som omhandler 
vedtagelse af nye vedtægter for NG. 
 
 

 
NYT ÆRESMEDLEM. 

På generalforsamlingen blev Bent Fischer udnævnt som nyt æresmedlem. 
Bent Fischer har udvist usædvanlig stor hjælpsomhed og et stort samfundssind, hvilket mange af 
hans naboer har nydt godt af. Det er eksempelvis hjælp med at kigge efter post og hus, når de var 
bortrejst i kortere eller længere perioder, eller når andre har nydt særlig stor hjælp med at få lavet 
mad, når sygdom har forhindret dem i selv at sørge for dette. 
Bent Fischer har specielt taget sig af en god 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 i dette referat) var Bent 
Fischer på pletten, og gik i gang med opgaven med humør og energi. 

Med venlig hilsen 
NG, Bestyrelsen 

 

 

 
Finn Kræmer demonstrerede små, praktiske LED-lamper, der kan anvendes på terrassen og i 
boligen, og som giver masser af lys med et minimum af strømforbrug. På NG’s hjemmeside kan 
man hente en nærmere produktbeskrivelse og kontaktoplysninger. 
(LED = LysEmitterende Diode) 
 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 22.20. 
 
 

Referat JA-best./ja 
 


