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Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2020

• Velkommen til alle NG-medlemmer

- i denne særlige ”Corona-tid” – vi passer på hinanden…

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



Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2020

DENNE GENERALFORSAMLING

ER NOGET SÆRLIGT …

DA VI SKULLE INDKALDE JER TIL GENERALFORSAMLING 

I FORÅRET 2020, VAR DET IKKE MULIGT AT SAMLES 

MERE END 10 PERSONER.

DET NATURLIGE VALG VAR AT UDSKYDE

GENERALFORSAMLINGEN – OG DERFOR MØDES VI 

HER I DAG, EKSTRAORDINÆRT I ÅRETS 3. KVARTAL.
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Valg af dirigent
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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
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Beretning - NG’s aktiviteter 2019- 2020

• Et anderledes år …

• Serviceaftale for private fællesveje 
– processen fortsætter – orientering ved Laila Leth

• NG’s fokus-emne for 2019 /2020 

• Hjertestarteren er sat op – orientering ved Daniel Minzari

• Næ[rum] Kulturdag 2019

• De kristne vikinger i Nærum –
Medlemsarrangement med Esben Aarsleff, arkæologisk leder, Museum Nordsjælland
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Grundet den helt særlige situation hele landet har befundet sig i siden

det tidlige forår, har NG’s bestyrelse holdt mødeaktiviteten på et

absolut minimum.

Heldigvis har det kunnet lade sig gøre at behandle langt de fleste

emner via e-mails eller telefonsamtaler.

Dette har primært drejet sig om de igangværende sager og

fokusemner for 2019-2020 – men vi vil dog godt lige nævne

➢ en henvendelse om et muligt parkeringsproblem på Alléen

➢ flere henvendelser om alt for høj fart på vores veje i hele Nærum

Et anderledes år …
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Serviceaftale
for kategori af private fællesveje

Rudersdal Kommune har opsagt alle aftaler om at yde service på private fællesveje.

Det vil afstedkomme store problemer med vinter-renholdelse og vedligeholdelse for borgerne

på en lang række veje af denne kategori – også i Nærum.

Nærum Grundejerforening fortalte ved generalforsamlingen i 2019 om problemerne og de

forestående forhandlinger med Rudersdal Kommune om hvilke løsninger der kan findes.

Denne proces fortsætter …

… Laila Leth orienterer.
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Antal 
parceller

Antal 
meter vej

Antal 
huller i 
asfalten

Antal 
fejninger

Antal 
Ukrudtsbrænding

Antal 
saltninger

Antal 
snerydning

I alt pr. år Pr. parcel

20 300 5 2 2 5 4 3.603,75 kr. 180,19 kr.

Colbjørnsens 17 294 4 5 5 5 4 5.067,63 kr. 298,10 kr.

Gærdebuen 11 200 4 5 0 5 4 2.697,50 kr. 245,23 kr.

Hælderne 18 315 4 5 5 5 4 5.370,31 kr. 298,35 kr.



Fokus-emnet 2019 / 2020

…var et lorte-problem, som vi syntes at der skulle 

gøres noget ved… 
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HJERTESTARTEREN

FØRST:

TAK til NG’s medlemmer, 
der ved sidste generalforsamling 

sagde JA til at foreningen skulle 

købe og installere en kvalitets-

HJERTESTARTER

med offentlig adgang i Nærum.
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Valg af placering
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Udfylder et område, 

hvor der ikke er andre 

oplagte aktører, som 

kunne opsætte en 

hjertestarter.

Skal NG stile efter at 

opstille flere på sigt?



HJERTESTARTEREN

Vi har fundet en rigtig god 

placering – hjertestarteren er nu 

opsat ved tennisklubben på 

Hegnsvej.

Hjertestarteren er en 

gave/donation til klubben, som 

varetager udgifter til el og 

vedligeholdelse fremover.
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Næ[rum] Kulturdag 2019

Næ[rum] Kulturdag 2019 i Biblioteksparken.

Det var en god dag i Biblioteksparken - fint vejr, dog med en enkelt, ordentlig skylle…

Ud over en altid god snak med foreningens medlemmer

og alle de andre besøgende, så var dagens hoved-tema

”hundebæ” – og hvad vi sammen kan gøre for at mindske

lige dette problem… 

NG i Biblioteksparken 2017.
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Medlemsarrangement
tirsdag den 10. december 2019

De kristne vikinger i Nærum
Nærum Grundejerforening og Museum Nordsjælland inviterede til et

spændende foredrag om sommerens udgravninger ved Wesselsminde.

Arkæologisk leder Esben Aarsleff fortalte om udgravningerne og de 

foreløbige resultater af de efterfølgende undersøgelser af de gravsatte.

I år 2000 stødte man ved kabelarbejde på menneskeknogler på markerne 

syd for Nærum. I 2019 blev der afdækket en stor kirkegård med skønnet 

omkring 350 grave fra første halvdel af 1000-årene. Samtidig mener man

at have fundet Nærums første kirke – den, som senere blev erstattet af

Søllerød kirke.

Det var en spændende aften – og det er ikke usandsynligt, at der bliver

mulighed for en ’opfølger’, når der er gået nogle år og museet er kommet

frem til flere, interessante undersøgelsesresultater.
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Medlemmer kan få regnskabet tilsendt ved at sende en anmodning til

info@naerumgrundejerforening.dk

mailto:info@naerumgrundejerforening.dk


Valg af dirigent

Beretning om foreningens virksomhed
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Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Afholdelse af valg 

Eventuelt

Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2020
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Fastsættelse af kontingent

Nærum Grundejerforenings bestyrelse foreslår,

at det årlige kontingent uændret skal være:

200 kr. pr. husstand
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Indkomne forslag

Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 4 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.

********************************************************************************************
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Forslag1  – Indsendt af Joel Aronstein, Gærdebuen 3, 2850 Nærum

Forslag:

Opfordring til Rudersdal Kommune til at genoprette den sti til Jægersborg Hegn på matrikel 2xp, som ligger mellem Hegnsvej 

og skoven – stien som tidligere forbandt Bibliotekshaven via Gærdebuen til Jægersborg Hegn.

Begrundelse:

Det er i Nærum-borgernes interesse, at der er bedst og mest mulig adgang til skoven/Jægersborg Hegn, hvorfor den gamle 

sti bør genoprettes.

En afgørelse fra tidligere Søllerød Kommune i 1955 om at afhænde matrikel 2xp bør anses for forældet og ikke gældende.

På NGs generalforsamling den 26. august 2020 ønskes der derfor foretaget en vejledende afstemning blandt de fremmødte 

medlemmer af Nærum Grundejerforening om mulig opbakning af forslaget, som videregives til Rudersdal Kommune.

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

Der foretages en anonym, vejledende afstemning på generalforsamlingen 26.08.2020 – hver repræsenteret husstand får 

udleveret 1 seddel, hvor det ved afkrydsning kan tilkendegives, om man er for eller imod at NG retter henvendelse til Rudersdal 

Kommune angående ovenstående forslag.



Indkomne forslag

Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 4 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.

********************************************************************************************
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Forslag 2 – Indsendt af Erik Haugaard, Hegnsvej 23, 2850 Nærum

Kære bestyrelse.

Jeg har for et par år siden foreslået Nærum Grundejerforening, at man burde opfordre de enkelte grundejere til at holde egne 

fortove i pæn stand og holde et rimeligt pænt syn ind mod egen grund, men der er slet ikke sket nogen forbedring.

Kan grundejerforeningen, evt. med støtte fra kommunen, rette henvendelse om følgende:

1. Fortov ved kryds Hegnsvej / Skodsborgvej, det sydlige fortov ødelægges igen og igen af parkeret bil (Foto, vedlagt det 

tilsendte forslag, er ikke vist her). Der er ikke tale om overkørsel ind til egen grund. Ret henvendelse til grundejeren om

at udbedre hullerne og genetablere græs som på den øvrige græsrabat på Hegnsvejs østside.

2. Hegnsvej 31, gasbetonmur ud mod Hegnsvej. Denne gasbetonmur er mildest talt misligholdt, og det ser hæsligt ud. 

Hvorfor kan I tillade dette, når kommunen anfører levende hegn ud mod fortov. Ret henvendelse til grundejeren om at

fjerne gasbetonmuren.



Indkomne forslag

Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 4 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.

********************************************************************************************
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Forslag 3  – Indsendt af Bo Johansen, Skodsborgvej 386, 2850 Nærum

1. Henvendelse til Novafos om centralt afkalkningsanlæg på vandværket. 

Vi lider under meget hårdt vand her i kommunen, hvilket kræver hyppige afkalkningsmanøvrer af kaffemaskiner, 

merforbrug af vaskemidler til tøjvask.

2. Forskønnelse af de 4 hjørner i krydset Skodsborgvej / Hegnsvej.

3. Permanent stærekasse ved indkørslen / udkørslen af Nærum ved skoven.



Indkomne forslag

Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 4 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.

********************************************************************************************
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Forslag 4 – Indsendt af Anne Helms, Skodsborgvej 376, 2850 Nærum

Jeg har følgende oplæg til diskussion ved generalforsamlingen: 

Kære nabo!

Jeg synes, vi skal hjælpe hinanden med at dæmpe støjen i vort område.

Derfor vil jeg foreslå ,at vi undlader at bruge motorredskaber på følgende tidspunkter:

På hverdage (mandag-fredag): efter kl. 19:00

På lørdage, søndage og helligdage: kl. 07:00 - 10:00, kl. 12:00 - 15:00 og efter kl. 19:00
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Valg til Nærum Grundejerforenings bestyrelse

På valg er:

Laila Leth, Hans-Henrik Jakobsen og Joel Aronstein

• Laila Leth og Joel Aronstein er villige til genvalg. 

• Hans-Henrik Jakobsen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
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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 2019 genvalgt som revisor for en 2-årig periode.

Der skal derfor ikke vælges revisor på generalforsamlingen 2020.
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…eventuelt…

…er der nogen indlæg…?
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Eventuelt

➢ Der bliver kørt for stærkt på vores veje i Nærum.

➢ Nybyggede

”monsterhuse”.

➢ …
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Nærum Grundejerforening

Tak for i aften – kom godt hjem.
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