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Nærum Grundejerforening  
Generalforsamling 2019 

       

•  Velkommen til alle gæster og NG-medlemmer 
 

•      Orientering om indbrudsforebyggelse og nabohjælp – Bo Trygt! 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed 
 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer  
 

6. Afholdelse af valg  
 

7. Eventuelt  2 
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Allan Ulvskov Nielsen 

Bo Trygt! 

 

- orientering om  
• indbrudsforebyggelse 

• nabohjælp 
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Beretning - NG’s aktiviteter 2018 -  2019 

 

• Serviceaftale for private fællesveje  
– et stort emne, som vi har et indlæg om til sidst 
 

• Svær opstart med kasserer-skifte i bestyrelsen 
 

• Fartkampagne i Nærum Nord 
- i samarbejde med Rudersdal Kommune og Søllerød almene Boligselskab 
 

• NG’s fokus-emne for 2018 / 2019 – og det nye fokus-emne for 2019 / 2020 
 

• Næ[rum] Kulturdag 2018 – vi kunne desværre ikke deltage… 
 

• Hjertestartere i Nærum – et medlems- og borgerprojekt? 
 

• Tur rundt i Rudersdal Kommune – medlemsarrangement med Jens Bruhn 
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’…den store bank-sag…’ 

 

   Det er nemt at skifte kasserer  

    – bare ikke så nemt at få lov til at skifte 

kasserer - for banken… 

    …men nu er vi klar. 

 

                 Kort orientering ved kasserer Laila Leth 
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FARTKAMPAGNE 2018 – Nærum Nord 

 

     I sommeren 2018  

      blev der lanceret  

    fartkampagne  

    i Nærum Nord - i samarbejde  

    med Rudersdal Kommune og 

    Søllerød almene Boligselskab 
 

Det var 2. gang, at denne fartkampagne blev lanceret i et af Nærums områder.  

I 2017 skete det i Nærum Syd, i 2018 i Nærum Nord. Der var igen stor opmærksomhed  

omkring kampagnen. Rigtig mange Nærumborgere er glade for dette initiativ, og det er  

umiddelbart planen at følge op herpå i den vestlige del af Nærum. 
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Fokus-emnet 2018 / 2019 
 

Arealpleje langs stien mellem 

Alleén og Jægersborg Hegn 

 

  Fokus-emnet 2019 / 2020 
 

…et lorte-problem, som vi synes 

   at der skal gøres noget ved…  

 

 

9 



Fokus-emne 2019 / 2020 
 

• 3 ”plagede” grundejere 
modtager et hundepose stativ + 
1000 stk. hundeposer i gave. 

• Herefter er stativ og opfyldning 
grundejerens eget ansvar.  

• Vi har valgt et stativ som vist på 
billedet, hvor man kan indsætte 
en A4 side, med en venlig 
opfordring til at vise hensyn, og 
ikke at smide posen i naturen.  

• Stativ pr. stk.v/3 stk. kr. 572,50 

• Poser pr 1000 stk.: kr. 173,75   
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• Vi har via kampagne på Facebook 

identificeret 2 grundejere der gerne vil 

modtage et stativ:  

      på hjørnet Bystykket/ Nærum Hovedgade 

samt Frølundsvej/ Nærumgårdsvej 
 

• Der har også været interesse fra 

Concordiavej, men dette giver en risiko 

for at alle stativer er placeret inden for et 

snævert geografisk område. 
 

• Er der nogen bud på en god og strategisk 

3. placering blandt deltagerne her ved 

generalforsamlingen…? 

Fokus-emne 2019 / 2020 
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Næ[rum] Kulturdag 2018 

 

NG deltog desværre ikke i  

Næ[rum] Kulturdag 2018 i Biblioteksparken. 

 

  For at kunne deltage i Kulturdagen, 

  havde foreningen brug for et lille antal 

  frivillige medlemmer, der kunne stå til 

  rådighed i de eftermiddagstimer hvor 

  arrangementet foregik. 

 

  Der var desværre ingen, som meldte 

  sig – og NG måtte derfor undlade 

  deltagelse i 2018. 

                    NG i Biblioteksparken 2017. 12 



 
 

Hjertestartere i Nærum 
 

Når en person får hjertestop, så er det 
 – i bogstaveligste forstand –  

livsvigtigt at have nem og hurtig adgang til en 

HJERTESTARTER 
 

Skal Nærum være en af Danmarks bedst ’dækkede’ byer, 
når vi taler om hjertestartere…? 

 
I NG’s bestyrelse har vi talt meget om emnet  
– og tager nu også debatten med jer, som er  
både borgere i Nærum og medlemmer af NG. 
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Medlemsarrangement 
lørdag den 6. april 2019 

 

 Rudersdal Kommune har mange spændende steder, bygninger 

 og personlige historier… 
 

 …og ved et velbesøgt medlemsarrangement fik vi på  

 omkring 4 timer lov til at være turister i vores egen 

 kommune.  
 

 På en dejlig solskinsdag guidede Jens Bruhn os kyndigt 

 gennem hele kommunen – og turbussen slangede sig  

 gennem adskillige af de små og smalle veje mens vi  

 hørte mange spændende historier. 
 

 Det var en rigtig god tur –  

 - er der stemning for noget lignende i fremtiden? 
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Serviceaftale 
for private fællesveje 

 

  Rudersdal Kommune opsiger fremadrettet aftaler om at yde service på private fællesveje. 

  Det vil afstedkomme store problemer med især vinter-renholdelse for borgerne på en lang 

  række veje af denne kategori. 
 

  Nærum Grundejerforening er derfor gået forrest og har været primus motor i at samle 

  grundejerforeninger og vejlaug i Rudersdal Kommune, så man sammen, og i samarbejde 

  med kommunen, kan forsøge at finde gode løsninger. Initiativet har flot tilslutning. 

  Enkelte grundejerforeninger har dog valgt blot at lade sig inspirere og sideløbende forhandle 

  med Rudersdal Kommune. 
 

  Laila og Jørgen Leth, NG, har ydet en meget stor og tidkrævende indsats i forbindelse med 

  hele processen. 

Laila Leth orienterer. 
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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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Fastsættelse af kontingent 
 

  Nærum Grundejerforenings årlige kontingent har i meget lang tid været 

  sat til 100 kr. pr. husstand. 

  Det er et ganske beskedent beløb, som dog nogenlunde har kunnet dække 

  foreningens løbende udgifter. 
 

  Bestyrelsen foreslår nu, at det årlige medlemskontingent sættes til at være: 

200 kr. pr. husstand 
 

  - for det er ambitionen at købe og opstille en hjertestarter på et sted i Nærum, 

  hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en sådan. 
 

  Bestyrelsen håber, at også I – NG’s medlemmer – synes at det er en god idé 

  og tilslutter jer forslaget. 

 

 

 

19 



20 

 

Valg af dirigent 

Beretning om foreningens virksomhed 

Aflæggelse af det reviderede regnskab 

Fastsættelse af kontingent 

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer  

Afholdelse af valg  

Eventuelt 
 

Nærum Grundejerforening  
Generalforsamling 2019 



                                 Indkomne forslag 
Vore vedtægter gennemgås løbende af bestyrelsen, så de svarer til de forhold, der er gældende praksis i 

samtiden. 

Det er fundet nødvendigt og praktisk at tilrette vedtægternes § 9 på enkelte punkter. 

Nærum Grundejerforenings bestyrelse foreslår derfor nedenstående ændringer i foreningens vedtægter, §9. 
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Den med RØD FARVE markerede skrift er gældende tekst, som UDGÅR. 

Den med BLÅ FARVE markerede skrift er den tekst som ERSTATTER den udgående tekst. 
 

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

§ 9. Bestyrelse. 
Foreningens bestyrelse består af 6 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. Hvert andet år afgår 
3 medlemmer. Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig. 
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold udadtil, såvel over for offentlige myndigheder som for private. 
Indadtil administrerer bestyrelsen foreningens forhold i overensstemmelse med dens formål og dens vedtægter. 
I forhold, der medfører udgifter på over 10.000 kr., tegner formanden og kassereren sammen Nærum Grundejerforening. 
Nærum Grundejerforening tegnes fortrinsvis af formanden eller næstformanden, hver sammen med et andet bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen kan ikke tegne Nærum Grundejerforening for et større beløb end foreningens formue. 
Bestyrelsesmøder afholdes efter indvarsling af formanden med mindst 8 dages varsel. 
Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der afholdes bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er mødt. 
Der føres protokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
Kassereren fører kassebog samt en fuldstændig medlemsbog med hvert medlems adresse. 
Udgiftsbilag påtegnes af formanden. 
Udgiftsbilag på mere end 1.000 kr. påtegnes af formanden eller næstformanden.  
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Valg til Nærum Grundejerforenings bestyrelse 

 

  På valg er: 
 

  Finn Kræmer, John Andersen og Henrik G. E. Larsen. 
 

• Finn Kræmer og John Andersen er villige til genvalg.  
 

• Henrik G. E. Larsen udtræder af bestyrelsen og modtager derfor 

 ikke genvalg. 
 

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 
 

 

 



  

Valg af suppleant til bestyrelsen 
 

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

 

 

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 vælges revisor på generalforsamlingen 2019. 
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…eventuelt… 
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 Nærum Grundejerforening 

 

Tak for i aften – kom godt hjem. 


