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Beretning - NG’s aktiviteter 2017-2018 

• Næ[rum] Kulturdag 2017 
 

• Fartkampagne i Nærum Syd 

 - i samarbejde med Rudersdal Kommune og Søllerød almene Boligselskab 
 

• Tema-arrangement vedrørende de 2 vigtige emner 

 - hvordan vi håndterer vores Lokale Afledning af Regnvand (LAR) 

 - hvordan vi skal sortere vores husstands-affald fra 2019 

• …og… 

 

 

 



Næ[rum] Kulturdag 2017 

NG deltog i Næ[rum] Kulturdag 2017 i Biblioteksparken. 

 

Der var rigtig mange medlemmer  

og ikke-medlemmer forbi vores 

stand; både til konkurrencer og for 

at give os en god respons på dagens 

hovedtema: 

Fartkampagnen i Nærum Syd.  

 
Vi håbede også på at få nogle gode 

og konstruktive forslag til hvad vores 

forening kan gøre i medlemmernes 

interesse.  

Der kom dog ingen forslag - men det er jo ikke for sent, så vi lytter gerne… 
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FARTKAMPAGNE – Nærum Syd 2017 
 

     I juni måned 2017  

      blev der lanceret  

    fartkampagne  

    i Nærum Syd - i samarbejde  

    med Rudersdal Kommune og 

    Søllerød almene Boligselskab 
 

Der var stor opmærksomhed på denne kampagne – rigtig mange Nærumborgere  

var glade for initiativet, for der bliver kørt for stærkt på vejene i vores by. 

Rudersdal Kommune fulgte kampagnen op med fartmålinger – og den gode nyhed  

er, at de fleste af os kører pænt og opmærksomt – men en hel del kører dog med  

for meget fart på; enkelte endda alt, alt for hurtigt! 
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Tema-arrangement  
vedrørende 2 vigtige emner 

 
Onsdag den 18. april 2018 holdt NG et åbent arrangement,  

hvor borgerne i Nærum kunne blive orienteret om 
 

hvordan vi håndterer vores  
Lokale Afledning af Regnvand (LAR) 

 
hvordan vi skal sortere vores  

husstands-affald fra 2019 
 
 
 

7 



Hvordan vi håndterer vores 

Lokale Afledning af Regnvand 

Lokal Afledning af Regnvand - også benævnt LAR - vedrører os alle. 
 

De øgede regnmængder og de mange befæstede arealer  

omkring vores huse og bygninger er ved at være en udfordring  

for den enkelte boligejer – og for naboerne. 
 

Hvad  kan vi gøre…? 

Arne Kristensen, chefrådgiver, Novafos - orienterede om  

Novafos’ opgaver og aftaler med Rudersdal Kommune. 

Gitte Hansen, markedsansvarlig, By og Landskab, Orbicon - gav mange gode og inspirerende  

råd til hvad den enkelte borger kan gøre for at aflede regnvand på sin egen grund. 
 

NG efterspurgte, på grundejernes vegne, fornuftige og attraktive tilskudsordninger fra 

Rudersdal Kommune, så selv mindre initiativer kan blive iværksat. 
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Hvordan vi skal sortere vores 

husstands-affald fra 2019 
 

Fra 2019 træder en ny ordning for  

affaldssortering i Rudersdal Kommune i kraft. 

Det betyder, at husstandens affald skal sorteres 

i minimum 5 fraktioner. 
 

Court Møller (RK, Miljø- og Teknikudvalget) 

fortalte om Rudersdal Kommunes planer for  

den kommende sorteringsordning, som  

forventes igangsat ultimo 2019. 
 

Den endelige aftale er under forhandling og udarbejdning, hvorfor der endnu ikke i 

detaljer kan fortælles om typer af sorteringsbeholdere og afhentningsfrekvenser. 
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Fastsættelse af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår at det årlige medlemskontingent 

fortsat sættes til at være 100 kr. pr. husstand. 

 

• Ligeledes foreslår bestyrelsen en fortsat praksis med 

at man ved tegning af et nyt medlemskab af NG får 

det første års medlemskab kontingentfrit - med henblik 

på at øge medlemstallet. 
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Rudersdal Kommune 

orienterer 
  

 

 
ved 1. viceborgmester ERIK MOLLERUP (V) 
Byplanudvalget  –  Miljø- og Teknikudvalget  –  Bycenterudvalget 

 

    og  
 

kommunalbestyrelsesmedlem Axel Bredsdorff (L) 
Økonomiudvalget  –  Byplanudvalget  –  Miljø- og Teknikudvalget  – 

Bycenterudvalget 
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 Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
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Valg til Nærum Grundejerforenings bestyrelse 

På valg er: 

Mette Poulsen, Hans-Henrik Jakobsen og Joel Aronstein. 
 

Hans-Henrik Jakobsen og Joel Aronstein er villige til genvalg.  

Mette Poulsen udtræder af bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg. 
 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 
 

Bemærk: 
Nærum Grundejerforening skal på denne generalforsamling have valgt  

i alt 4 medlemmer til bestyrelsen – ellers vil den ikke længere være legitim 

og funktionsdygtig. 

Ifølge NG’s vedtægter skal bestyrelsen bestå af 6 medlemmer. 
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Valg af suppleant til bestyrelsen 
 

Suppleant til bestyrelsen vælges hvert år for en 1-årig periode. 
 

Posten er vakant. 
 

 

 

********************************************************************************************************************************** 

Valg af revisor 
 

Revisor vælges for en 2-årig periode. 
 

Anika Ree blev i 2017 genvalgt som revisor for en 2-årig periode. 

Der skal derfor ikke vælges revisor på generalforsamlingen 2018. 
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’Cykelstafetten’ – søndag den 17. juni 2018 

 INFORMATION FRA RUDERSDAL KOMMUNE 
 

 Trafikale ændringer i forbindelse med motionscykelløbet  ’Cykelstafetten ’ søndag den 17. juni 2018  

Motionscykelløbet Cykelstafetten Spar Nord i Rudersdal løber af stablen søndag den 17. juni 2018. 

Det medfører trafikale ændringer på og omkring ’VM-ruten’ i tidsrummet kl. 09-16.  

På Kongevejen mellem Virum og Holte gælder ændringerne fra lørdag den 16. juni kl. 16 til søndag den 17. juni kl. 21.  

Alle beboere kan komme til og fra deres bopæl – også med bil. Flere steder er der dog omkørsel eller ensretning, så man må 

forvente lidt ekstra køretid. 

Vi håber på forståelse i forbindelse med de eventuelle gener, som motionscykelløbet medfører.   
 

  Cykelrute 

Motionscykelløbet bliver afholdt på VM-ruten fra 2011. Der er mål og skifteområde på Geels Bakke.     Ruten er: 

     Kongevejen → til højre ad Øverødvej → Vangebovej → til venstre ad Mothsvej → Søllerød Slotsvej  

→ til højre ad Søllerødvej → til venstre ad Attemosevej → til højre ad Egebækvej → til højre ad Rundforbivej  

→ til højre ad Skodsborgvej → til højre ad Kongevejen.  

  Kontakt  

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer søndag den 17. juni, kan man ringe til arrangørernes hotline på tlf. 71 75 09 77.  

Har I spørgsmål, kontakt arrangørerne på info@cykelstafetten.dk   -  I kan se mere på www.rudersdal.dk/cykelstafetten  
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INDBRUD og NABOHJÆLP 

Nærum er desværre med jævne mellemrum plaget af indbrud. 

Måske har også I oplevet det – flere fra NG’s bestyrelse har…! 

 

Nabohjælp 

HUSK at hjælpe jeres naboer, både når de er hjemme og især når de ikke 

er hjemme!  

Lav gode naboaftaler – det styrker sikkerheden på begge sider af hækken, 

for et skilt ude ved vejen eller på postkassen kan ikke gøre det alene. 
 

 (Der er en proces hvis man ønsker at rekvirere ’Nabohjælp’-skilte…   …og man skal spørge hver især; det  

  kan nemlig ikke gøres kollektivt.) 
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Er dit hus blevet ‘tagged’? 
Vi viser jer igen nogle signaler, som I skal være meget opmærksomme på…! 
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Organiserede kriminelle 

mærker ejendomme med 

forskellige symboler. 

 

Check om du har fået et 

kryds.  

Sæt evt. en cirkel om 

krydset…   



- og så har Nærum Grundejerforening 

gjort Rudersdal Kommune en rigtig 

god tjeneste – endda med rabat! 

 

       …Jah, ”Herren mildner 

            luften for de klippede  

                får…”    
 

 

           NG ønsker jer alle 

en                 en god sommer. 
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Nærum Grundejerforening 

 

 

Tak for i aften – kom godt hjem. 
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