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Generalforsamling den 7. maj 2014 
 

Referat 
 
Generalforsamlingen blev holdt på Plejecenter Byageren. 
Rudersdal Kommune var repræsenteret kommunalbestyrelsesmedlemmerne Erik Mollerup og Anika Ree 
Hybholt, samt Morten Hansen fra RK Natur, Park & Miljø. 
 
Generalforsamlingen blev påbegyndt klokken 19.15. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed 
3. Aflæggelse af revideret regnskab 
4. fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 
6. Afholdelse af valg 
7. Eventuelt 
 
 
1. Valg af dirigent: 
Blandt de fremmødte blev Jakob Poulsen valgt som dirigent. Det konstateredes, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed: 
NG's formand, Annette Borg, bød velkommen til de fremmødte NG-medlemmer, samt repræsentanterne fra 
Rudersdal Kommune, og forelagde derefter beretningen, der som PDF-dokument er vedlagt dette referat på 
NG’s hjemmeside. 
Annette Borg indledte med en kort orientering om de ændrede vedtægters indflydelse på de begrænsede 
aktiviteter, termin for årsregnskab, prokuraregler for bestyrelsen mv. Rudersdal Kommune har ikke lagt nye 
budgetter siden den sidste generalforsamling i NG, hvorfor ønsker herfra endnu ikke er blevet behandlet. 
Følgende emner blev blandt andre nævnt: 
• Fortov på Nærumgårdsvej syd for Fruerlund  

• Hastigheden på Bystykket  

• Sten i vejkanten – og de medfølgende erstatningsansvar i tilfælde af påkørselsuheld 

• Grunden ved siden af Plejecenteret Byageren – lidt oprydning og måske bare lidt græs  

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

• Rundkørsel ved krydset Bøllemosen/Skodsborgvej 
• Digitalt fremsendte indkaldelser til generalforsamling og kontingentbetalinger 
Rudersdal Kommune havde indbudt til borgermøde om klimatilpasning 06.03.2014 i Birkerød. NG var 
repræsenteret med 4 bestyrelsesmedlemmer, og Finn Kræmer orienterede fra mødet, som havde omkring 
40 deltagere. Af berørte emner var eksempelvis: 
• Den generelle forværring af klimaforholdene, samt forholdsregler desangående 
• Rudersdal Kommunes regler for etablering af faskiner til overfladevand, der principielt kan foretages ved 
alle boliger, herunder tilskudsordninger 
• Genbrug af overfladevand 
• Der mangler en “idé-bank” over muligheder, tiltag og erfaringer 
Morten Hansen, RK Natur, Park & Miljø (Kontakt-box, se herunder), uddybede emnerne og svarede på 
spørgsmål fra forsamlingen, blandt andet vedrørende: 
• Man skal selv håndtere 100% afledning af overfladevand – der er ikke umiddelbart en nuværende 
mulighed for at få nedsat tilskud 
• Overvejelser og muligheder for etablering af 2-strenget kloakering, som dog ikke er en del af 
kommuneplanen tom. 2016 
Fra forsamlingen spurgtes blandt andet til eventuel tilbagebetaling af afledningsafgift, om kobber- og 
zinktage kan forurene jord og grundvand, og om det er realistisk at lade alt overfladevand nedsive. 
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Erik Mollerup svarede på spørgsmål om der er afledningsproblemer i Nærumområdet, at der ikke pt er 
kendte problemområder. RK deltager i projekt der involverer vandafledning til Usserød Å og Mølleåen. I 
Trørød er der etableret regnbede. 
Finn kræmer orienterede herefter om borgermøde på Nordforbrænding om den nye affaldsplan for 2014-
2020, herunder om EU-direktiver vedrørende genanvendelse af affald, gasdepoter mm. 
Erik Mollerup supplerede med svar vedrørende prisen på fjernvarme, områdeinddeling af forsyning med 
hhv. naturgas og fjernvarme, samt om samarbejdet med Nordforbrænding. Erik Mollerup mente i øvrigt, at 
det er grotesk, at der skal betales energiafgift for afbrænding af affald. 
Annette Borg gjorde opmærksom på ”Rudersdalmøde 3”, som er åbent for deltagelse af alle 
Rudersdalborgere. Man kan tilmelde sig mødet, der finder sted på Dronninggaardskolen 20.05.2014 klokken 
17.00-21.00. Emnerne er ’Byer’, ’Erhverv’ og ’Grøn profil, klima og natur’. 
 
Dette afsluttede beretningen. Der var ikke yderligere spørgsmål, og beretningen blev herefter godkendt med 
akklamation. 
 
 

Morten Hansen – Rudersdal Kommune, Natur, Park & Miljø kan kontaktes vedrørende håndtering af 
overfladevand, vandafledning etc. på e-mail:  mpha@rudersdal.dk  
Se også:  rudersdal.dk/klima 
 

 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 
NG's kasserer, Flemming Kristiansen, fremlagde det reviderede regnskab, og måtte betone, at det i 
virkeligheden var et halvårsregnskab. Grundet de ændrede terminer ifm vedtægtsændringerne, var det halve 
år kontingentfrit. Regnskabet fremviste et underskud på 11.634 kr., hvilket kunne forklares med en særlig 
stor udgift til generalforsamlingen 2013 og mange endnu ikke betalte kontingenter. 
Regnskabet var skrevet under af revisor Anika Ree Hybholt uden bemærkninger.  
Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab, som blev godkendt med akklamation. 
 
4. Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet uændret skal være 100 kr. pr. husstand pr. år/sæson, hvilket blev 
godkendt af generalforsamlingen. 
 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer: 
Der var ikke modtaget forslag til behandling under punktet. 
 
6. Afholdelse af valg: 
Grundet de ændrede terminer ifm vedtægtsændringerne, var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Valgt til bestyrelsen er derfor fortsat Annette Borg, Finn Kræmer, Hans-Henrik Jakobsen, Erik Ram-
Pedersen, Flemming Kristiansen og John Andersen. Suppleant til bestyrelsen er fortsat Mette Poulsen. 
Ligeledes er Anika Ree Hybholt fortsat valgt som revisor 
 
7. Eventuelt: 
Mette Poulsen og Erik Mollerup orienterede om planer og udvikling af dagligvarebutikker på Nærumvænge 
Torv. Byplan, Rudersdal Kommune, har godkendt muligheden for etablering af en 900 m2 stor Netto-butik, 
under hensyntagen til en stram facadeskiltning mv., tilkørsels og parkeringsforhold etc. SuperBest-butikken 
ønsker at udvide butiksarealet med en 700 m2 stor tilbygning. Dette kræver godkendelse af en ny lokalplan. 
Begge butikker skal selv afholde alle nødvendige etableringsomkostninger. 
Fra forsamlingen blev der spurgt til regler for langtidsparkering af trailere etc., gjort opmærksom på stadig 
ikke færdiggjorte rabatter og manglende pleje af arealer ved vejkryds langs Skodsborgvej; spørgsmål 
vedrørende opsat reklameskilt ved krydset Skodsborgvej/Rundforbivej, ny og dårlig belægning på sti langs 
Hegnsvej (Statsskovvæsenet) og nyt fortov på Bystykket. 
Erik Mollerup kunne fortælle, at det i Rudersdal Kommune fortsat er tilladt at parkere med 2 hjul over 
kantsten/fortov. Der blev efterlyst kommune-info om dette. 
Der blev spurgt til planerne om etablering af en ”maskin-park” og diverse redskaber til alment brug for NGs 
medlemmer. Forslag om etablering af samme var dog blevet nedstemt ved tidligere generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 21.05. 

Referat JA-best./ja 
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