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Beretning - NG’s aktiviteter 2015 

 

• Gennemførsel af medlemsforslag 

• Borgermøder med kommunen 

• Øvrigt samarbejde med kommunen 

 

 

 



Gennemførsel af medlemsforslag  

• Ved generalforsamlingen sidste år blev der 

talt om behov for yderligere medlemmer samt 

forslag til eventuelle arrangementer for at 

opnå dette. Dette mundede ud i et 

gruppearbejde, der gav nogle forskellige 

forslag. 

• Vi har i årets løb gennemført 2 forslag – en 

historisk vandring på Nærum Hovedgade og 

et lysbillede show her i Sognegården 
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Gennemførsel af medlemsforslag 

• Det første arrangement havde begrænset 

tilmelding grundet arrangementets forhold. 

• Ved det andet arrangement har vi omdelt 

invitationer til samtlige husstande i Nærum og fået 

2 nye medlemmer. 

• I årets løb har vi mistet 6 medlemmer og fået 4 

nye ifm til/fraflytning. Vi står således med 

tab/gevinst på 0 medlemmer. 
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Rudersdalmødet i kommunen 

 

Foto: F. Kræmer 
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Rudersdal kommune har som vanligt inviteret 

grundejerforeningerne til møde og forud derfor 

spurgt grundejerforeningerne om hvilke emner vi 

ønsker, der skal tages op.  

Grundejerforeningerne har koordineret og meldt ind 

hvilke fælles emner vi mener er vigtigst at tage op i 

et fælles forum med Rudersdal Kommune.  

 

 



Rudersdalmødet i kommunen - fortsat 

Kommunen har de sidste år selv haft en lang agenda – hvorfor 

grundejerforeningernes punkter er blevet presset sammen til et 

enkelt punkt sidst på dagsorden.  

Vi har derfor arbejdet på at få dette ændret – hvilket nu er 

lykkedes og der vil derfor fremadrettet blive afholdt 2 årlige 

møde med Kommunen:  

• et møde hvor kommunen informere om det de har på hjerte 

og  

• et møde hvor grundejerforeningerne får lov at sætte 

agendaen.  

Vi er meget tilfredse med denne løsning. Første møde med 

grundejerforeningers agenda er 1. juni 2016.  
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Øvrig samarbejde med kommunen 

• I forbindelse med kommunens planer bliver Nærum Grundejerforening som 

udgangspunkt orienteret – og vi bedømmer hvorvidt det er indenfor vores 

område og giver svar på høringer.  

• Vi har således givet svar i forbindelse med ensretning af Bøllemosevej – 

hvor vi har gjort opmærksom på at det kan blive vanskeligt at dreje til 

venstre ad Bøllemosevej fra Skodsborgvej, hvis bilerne kommer for hurtigt 

rundt i svinget grundet manglende udsyn.  

• Derudover er vi glade for at blive orienteret hvis kommunen udsteder påbud 

til grundejere, så vi har mulighed for at hjælpe hvis der er tale om et at 

vores medlemmer. Eksempelvis er vi blevet orienteret om påbud af 

reparation af kloak i forbindelse med rotteangreb – grundejeren var dog ikke 

et af vores medlemmer. 
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Fastsættelse af kontingent 

• Bestyrelsen forslår at vi fortsætter med årligt 

kontingent på 100 kr. pr. år  

• Ligeledes forslår bestyrelsen at vi fortsætter med at 

reklamere med at første års medlemskab er 

kontingentfrit med henblik på at få flere medlemmer 
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   Medlemsforslag 1 – De Røde Porte  

De røde porte i Jægersborg Hegn værdsætters som 

smukke indgange til vores dejlige skov, som det velkendte 

mødested, som fine kulturhistoriske pejlemærker der 

minder om en helt speciel historie. Og i øvrigt bliver de 

røde porte ikke overset af ejendoms-mæglerne.  

Da nedrivningen af de røde porte tog fart, blev rigtig 

mange berørt, og derfor var det glædeligt, at 

Naturstyrelsen besluttede sig for en time-out.  

Foreningen “De røde portes venner” (stiftet 3/4) vil nu 

forsøge at rejse midler til bevarelsen af de røde porte. I 

tilfælde af, at sagen om bevarelsen af de røde porte 

støder ind i en økonomisk barriere som fx et krav fra en 

fond om “egen finansiering” eller “lokale midler” anmodes 

NG om at yde økonomisk støtte til sagen. 
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Medlemsforslag 2: Hegnsvej/Skodsborgvej 

Vejkrydset Hegnsvej/Skodsborgvej med de fire 3-kantede hjørner 

er en skændsel! 

Det er dét syn, der møder én, når man kommer kørende til 

Nærum fra Skodsborg. Ikke alene ser det forfærdeligt ud, men nu 

er hullerne især på de 2 af hjørnerne blevet så dybe, at det er 

blevet farligt at færdes der. 

Forslag: Ville det ikke være en idé at få reetableret 

hjørnerne og efterfølgende få plantet noget lavtvoksende, 

græs, små buske, stedsegrønne eller småblomstrende, 

og naturligvis ikke højere, end at der stadig kan være fuldt 

og frit udsyn i krydset? Så slipper man også for at skulle 

fylde hullerne op igen og igen og jævne ud. Og dette ville 

så stort set være vedligeholdelsesfrit og vel også det 

billigste i længden! 
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Medlemsforslag 3 – For hurtig kørsel 

• Vi både ser og hører meget ofte personbiler, der bruger 

vejbanen som en anden racerbane, og det er ikke kun i 

weekenderne. Bestemt også morgen og aften. Der køres helt 

op til 120 km i timen i personbiler, og forleden morgen kom en 

stor lastbil med anhænger buldrende ind i Nærum ved 

Hegnsvej-krydset med over 80 km i timen. 

• Det er et under, at der ikke skete en ulykke. Det er præcis i 

det tidsrum, børnene til skolen på Concordiavej krydser 

Skodsborgvej.  

• Bilerne eller rettere førerne af bilerne sætter ikke mere farten 

ned, når lyset blinker og fortæller dem, at de kører for stærkt. 

De har vænnet sig til blinkene. Så nu er der kun èn vej at gå, 

hvis vi skal sikre børnene og os selv. 
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Medlemsforslag 3 – For hurtig kørsel 

• STÆREKASSER – Der er ikke mange, der har lyst til at blive 

ramt på pengepungen, men de er jo selv skyld i det. Så kan vi 

måske lære at køre hensynsfuldt! 
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Medlemsforslag 4 - græsrabatter 

 
• Det ser flot ud med grønne græsrabatter mellem 

kørebane og fortov/cyklesti, men der er en voldsom 

slitage forårsaget af 2-hjuls- og 4-hjuls trækkeres 

lemfældige parkeringsvaner, post-scootere i 

diagonalfart,  folk, der ikke kan køre bil, så den bliver 

på kørebanen, parkeringsplads (eks. på den sydlige 

side af krydset Hegnsvej/Skodsborgvej: Græs på den 

ene side og hjulspor på den anden side). 

• Er der fra kommunens side eller fra Grundejer-

foreningens side nogen rettesnor for sømmelig 

behandling af de grønne græsrabatter? 
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Medlemsforslag 5 – 2 families huse 

Da jeg købte mit hus for 58 år siden var det tilladt at opføre et 

tofamilies hus på grunden. Efter nogle år bortfaldt denne ret.   

Hvad mener grundejerne om: 

• at der mangler små boliger i vort område 

• at der i dag er mange husstande med kun een voksen 

• at store grunde i dag kan være en belastning, både at 

vedligeholde (alle er på arbejdsmarkedet i dag) og at betale 

for.  

Jeg synes ikke, at man skal se bort fra de gældende lokalplaner 

mht. bebyggelsesgrad og højder. Selv har jeg mulighed for at 

bygge 270 m2, men her er kun 139. 
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Medlemsforslag 6 – håndværkerliste 

 
• Det er vanskeligt, at vælge en håndværker, som man ikke 

kender. Hvis naboerne havde en anbefaling ville det være 

mere trygt. 
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Valg til Bestyrelsen 

På valg: 

Hans-Henrik Jakobsen (villig til genvalg) 

Mette Poulsen (villig til genvalg) 

Annette Borg (ønsker ikke genvalg) 

 

Suppleant: 

Charlotte Lysholt (genvalg), ønsker ikke at indtræde i 

bestyrelsen 
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Valg af Revisor 

På valg  

Annika Ree (villig til genvalg)   
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Er dit hus blevet ‘tagged’? 
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Organiserede kriminelle 

mærker ejendomme med 

forskellige symboler. 

 

Check om du har fået et 

kryds.  

Sæt evt en cirkel om 

krydset.    


