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Generalforsamling den 30. maj 2018 
 

REFERAT 
 
 

Generalforsamlingen blev holdt på Plejecenter Byageren, Byageren 2, 2850 Nærum. 
Rudersdal Kommune var repræsenteret ved deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Erik 
Mollerup og Axel Bredsdorff. 
  
Generalforsamlingen blev indledt med velkomst til de fremmødte samt servering af smørrebrød, 
hvorefter dagsordenen blev påbegyndt. 
 

1. Valg af dirigent: 
Finn Kræmer blev foreslået og valgt som dirigent. FK konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt varslet. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed: 
Formand John Andersen fremlagde bestyrelsens beretning, som samtidig blev fremvist med tekst 
og billeder. JA omtalte de forskellige aktiviteter NG har været engageret i i løbet af sæsonen. 
Den 18. april 2018 var der indbudt til et åbent arrangement i Sognegården, Kirkeåsen 9, 2850 
Nærum. Emnerne omhandlede hvordan vi håndterer vores Lokale Afledning af Regnvand (LAR) og 
hvordan vi skal sortere vores husstandsaffald fra 2019. Det var et velbesøgt arrangement, hvor 
tilhørerne blev grundigt orienteret og inspireret af Arne Kristensen fra Novafos og Gitte Hansen fra 
Orbicon vedrørende LAR. Court Møller (R) fortalte om Rudersdal Kommunes planer angående den 
fremtidige affaldshåndtering, som skal opdeles i flere fragmenter. 
Juni måned bød på lancering af fartkampagnen "Sammen sænker vi farten" i området Nærum Syd. 
Kampagnen, som blev til i samarbejde med Rudersdal Kommune og Søllerød almene 
Boligselskab, gav rigtig mange positive reaktioner. Ved Næ[rum] Kulturdag var der samtidig mange 
interesserede henvendelser fra borgere, bosat i andre dele af Rudersdal Kommune. 
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. Der var ingen spørgsmål eller 
bemærkninger til regnskabet, som blev 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. 
 
 
 

Rudersdal Kommune har ordet.  

 

1. viceborgmester Erik Mollerup (V), Byplanudvalget, Miljø- & Teknikudvalget og Bycenterudvalget 
– samt Kommunalbestyrelsesmedlem Axel Bredsdorff (L), Økonomiudvalget, Byplanudvalget, 
Miljø- & Teknikudvalget og Bycenterudvalget fremlagde interessante og inspirerende indlæg for 
de fremmødte og spørgelystne medlemmer af NG. 
 

 
 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer: 
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag i perioden.  
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6. Afholdelse af valg: 
Valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Hans-Henrik Jakobsen (genvalg) og Joel Aronstein 
(genvalg). Mette Poulsen udtrådte af bestyrelsen og modtog derfor ikke genvalg. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Laila Leth og Henrik G. E. Larsen for (vilkårligt) hhv. en 1-årig og en 2-årig 
periode. Som Suppleant til bestyrelsen blev Daniel Minzari valgt for en 1-årig periode. 
NG's bestyrelse er således atter fuldtallig, hvilket JA udtalte stor tilfredshed med. 
 
7. Eventuelt: 
* Der blev orienteret om trafikale ændringer i forbindelse med motionscykelløbet "Cykelstafetten" 
17.06.2018. 
* Problematikken vedrørende indbrud blev atter berørt, ligesom orientering om Nabohjælp. 
* NG's bestyrelse har i den indeværende sæson valgt at henlede opmærksomheden på pasning, 
pleje og fremkommelighed på nogle udvalgte, offentligt tilgængelige gangarealer mellem hhv. 
Skodsborgvej/Colbjørnsensvej og Hegnsvej/skoven. Ved sidstnævnte er der sponseret arealpleje 
for 2018. 
 
 
 
Finn Kræmer  
Dirigent 
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