Nærum Grundejerforening
Generalforsamling den 17. maj 2017
REFERAT
Generalforsamlingen blev holdt i Sognegården, Kirkeåsen 9, 2850 Nærum.
Rudersdal Kommune var repræsenteret ved deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne
Anika Ree og Erik Mollerup.
Generalforsamlingen blev indledt med velkomst til de fremmødte samt servering af smørrebrød,
hvorefter dagsordenen blev påbegyndt.
1.
Valg af dirigent:
Jakob Poulsen blev foreslået og valgt som dirigent. JP konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt varslet.
2.
Beretning om foreningens virksomhed:
Formand John Andersen fremlagde bestyrelsens beretning, der samtidig blev visuelt fremvist med
både tekst og billeder. JA berørte de aktiviteter NG har været part i i løbet af året: Et ganske
velbesøgt medlemsmøde vedr. ejendomsvurdering, omdeling af ny Nærumbog til medlemmerne:
”Slottet og Huset på bakken”, deltagelse i Nærum Kulturdag samt deltagelse i diverse
borgermøder, herunder møde vedr. klimapolitik. Angående borgermødet, der berørte Rudersdal
Kommunes visionsplan for Nærum, se efter punkt 4.
JA konstaterede også med glæde, at hastigheden på Bystykket og Colbjørnsensvej nu er nedsat til
40 km/t. JA fortalte endvidere, at NG deltager i en ny fartkampagne i Nærum. Det drejer sig i første
omgang om området syd for Skodsborgvej, fra Hegnsvej til Nærum Vænge. Forventningen er på
sigt at få det udbredt til resten af byen. JA afsluttede beretningen med at meddele, at NG deltager i
Nærum Kulturdag igen i år (9. juni 2017) og at bestyrelsen har besluttet at donere 5.000 kr. til ”De
Røde Portes Venner".
Der henvises i øvrigt til beretningens medfølgende (og fremviste) PowerPoint-oversigt, der kan ses
på hjemmesiden. Beretningen blev herefter godkendt.
3.
Aflæggelse af regnskab:
Mette Poulsen, NG’s kasserer, fremlagde det reviderede regnskab. Generalforsamlingen kunne
ikke umiddelbart godkende regnskabet, da det manglede balance mellem aktiver og passiver og
dermed formelt var forkert. Der fremkom forslag om at udgiftssiden blev godkendt og at regnskabet
opdateres og udsendes sammen med referatet. Herefter blev regnskabet godkendt.
4.
Fastsættelse af kontingent:
Nærum Grundejerforenings bestyrelse foreslog, at kontingentet uændret skal være 100 kr. pr.
husstand pr. år/sæson, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Visionsplan for Nærum - indlæg af viceborgmester Erik Mollerup
Erik Mollerup leverede et interessant og levende indlæg vedr. Visionsplan for Nærum som
Rudersdal Kommune arbejder på i samarbejde med et arkitektfirma. Erik Mollerup fremlagde via
skitser og oversigter de potentialer Nærum har for udvikling. Kommunen kæmper bl.a. for at få
Nærum gjort til ”stationsnært” område, hvilket vil åbne op for yderligere udvikling af forretnings- og
byliv i Nærum. Har vi i Nærum f.eks. den rette erhvervssammenhæng?. Kunne vi flytte nogle
virksomheder for at skabe plads til andre? Visionsplanen kan ses i sin helhed på Rudersdal
Kommunes hjemmeside.
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5.
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag i perioden.
6.
Afholdelse af valg:
Valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev John Andersen (genvalg) og Finn Kræmer (genvalg).
Erik Ram-Pedersen er fraflyttet kommunen og modtog derfor ikke genvalg.
Der var ingen yderligere medlemmer, der på generalforsamlingen ønskede at lade sig vælge til
NG's bestyrelse, som herefter fik generalforsamlingens mandat til at kunne supplere sig.
Der blev således heller ikke valgt en suppleant til bestyrelsen.
7.
Eventuelt:
* Nabohjælp – Det kriminalpræventive Råd har opfordret NG's bestyrelse til at bringe emnet op på
generalforsamlingen, men DKR kunne desværre ikke møde op med en konsulent til nærmere
belysning af emnet. Rådet anbefalede at man besøgte deres hjemmeside for råd og tips.
* Graffiti – Keld Raaschou efterlyste opbakning fra medlemmerne til at NG i et eller andet omfang
yder bidrag til fjernelse af graffiti i vores område. KR har selv bekostet fjernelse af graffiti.
Medlemmerne udtrykte sympati for indsatsen, men mente ikke at grundejerforeningen skal yde
økonomisk støtte til dette.
Erik Mollerup nævnte, at kommunen fjerner graffiti i det offentlige rum, men at man ikke har ret til
at fjerne det på privat ejendom. Kommunen kan dog rette henvendelse til bl.a. DONG og DOT for
at disse virksomheder fjerner graffiti på deres busskure og elskabe. EM vil undersøge, om dette
sker i tilstrækkeligt omfang. EM undersøger også mængden af plakatsøjler på busskure samt i
byrum og sender en redegørelse til bestyrelsen.
* Søren Mariegaard fra ”De Røde Portes Venner” takkede for bidraget på 5.000 kr. og oplyste at
der var indvielse af Nærum Vænge Port den 11. juni 2017 klokken 11.00.
* Parkering på Alléen ved Hegnsgården – Det er meget belastende for beboerne på Alléen, at
besøgende til Hegnsgården parkerer på den smalle vej. Problemet blev noteret af Erik Mollerup,
der viderebringer sagen.
* Trafiklys ved skoven/Hegnsvej – er det muligt? Det vil ifølge Erik Mollerup være meget vanskeligt
at få politiet til at godkende et lysreguleret kryds på dette sted.
* Praktisk oplysning – der afholdes cykelstafet på VM-ruten søndag den 4. juni 2017, hvilket
kommer til at betyde, at trafikken i Nærum denne dag bliver begrænset i perioder.
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