Nærum Grundejerforening
Generalforsamling den 26. august 2020
REFERAT
Generalforsamlingen blev holdt i Beboerhuset, Nærumvænge Torv 25, 2850 Nærum.
Alle fremmødte medlemmer blev budt velkommen og orienteret om aftenens foranstaltninger i
forhold til sikkerheden omkring smitte med corona-virus.
Den ordinære generalforsamling skulle have været afholdt i løbet af 2. kvartal af 2020, men det var
på denne tid ikke muligt at samles mere end 10 personer, hvorfor det ekstraordinært blev valgt at
udskyde generalforsamlingen til årets 3. kvartal.
Herefter blev dagsordenen påbegyndt.
1.
Valg af dirigent:
Jørgen Leth blev foreslået og valgt som dirigent. JL konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt varslet.
2.
Beretning om foreningens virksomhed:
Formand John Andersen fremlagde bestyrelsens beretning, der samtidig blev fremvist med billeder
og tekst, som illustrerede de forskellige aktiviteter NG har været løbende engageret i igennem
sæson 2019-2020. 'Corona-situationen' har sat sit præg på bestyrelsesarbejdet, som dog har ladet
sig gøre primært via e-mails og telefonisk kontakt.
Henvendelser om for høj fart på rigtig mange af Nærums veje blev særligt nævnt, ligeledes en
henvendelse om et muligt parkeringsproblem på Alléen.
* Laila Leth fortalte om den fortsatte proces angående serviceaftale for private fællesveje.
Rudersdal Kommune har opsagt alle aftaler om at yde service på de private fællesveje. Det vil fra
dette efterår afstedkomme store problemer med vedligeholdelse og vinter-renholdelse for omkring
3.000 berørte grundejere i RK. Nærum Grundejerforening deltager gennem fællesudvalget for
grundejerforeninger i Rudersdal Kommune i bestræbelserne på at finde den rigtige og samtidig
økonomisk forsvarlige løsning på problemet. Der blev redegjort for den aktuelle status.
* Fokus-emnet i 2019-2020 var opsætning af 3 hundepose-stativer hos frivillige NG-medlemmer.
Årsagen til initiativet var naturligvis, at problemer med hundeefterladenskaber langs hække, i
indkørsler og lignende var og er til stor gene. De opsatte stativer og de tilhørende hunde-poser
bliver heldigvis anvendt – om end problemet ikke kan anses for elimineret.
* NG fik på generalforsamlingen i 2019 'grønt lys' til at foreningen kunne købe og opsætte en
kvalitets-hjertestarter med offentlig adgang på et sted i Nærum, hvor der var manglende dækning.
De fremmødte medlemmer fik stor tak for støtten til initiativet. NG har i samarbejde med Nærum
Tennisklub opsat en hjertestarter på klubhuset. Hjertestarteren er en donation fra NG til klubben,
som fremadrettet varetager udgifter til el og vedligeholdelse.
Generalforsamlingen var ikke afvisende over for at NG i fremtiden kan tage initiativ til opsætning af
flere hjertestartere i Nærum.
* NG deltog i Næ[rum] Kulturdag 2019. Det var en god dag i Biblioteksparken med fint vejr, omend
med en enkelt, stor regnbyge. Ud over en altid god snak med foreningens medlemmer og alle de
andre besøgende, så var dagens hoved-tema det samme som sæsonens fokusemne:
hundeefterladenskaber – og hvad vi sammen kan gøre for at mindske problemet.
Næ[rum] Kulturdag 2020 blev ramt af den igangværende 'corona-situation' – og dermed aflyst.
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* Der blev holdt et medlemsarrangement tirsdag 10.12.2019, hvor 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.
Der henvises i øvrigt til beretningens medfølgende (og fremviste) PowerPoint-oversigt, der kan ses
på hjemmesiden. Beretningen blev herefter godkendt.
3.
Aflæggelse af regnskab:
NG’s kasserer, Laila Leth, fremlagde det reviderede regnskab med uddybning af enkeltposter.
Regnskabet fremviste et resultat på -9.745,75 kr. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til
regnskabet, som blev godkendt.
4.
Fastsættelse af kontingent:
Nærum Grundejerforenings bestyrelse foreslog, at kontingentet uændret skal udgøre 200 kr. pr.
husstand pr. år/sæson.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
5.
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Der var indkommet 4 forslag fra medlemmerne.
1. Forslag om opfordring til Rudersdal Kommune om genetablering af sti på kommunal matrikel
mellem Hegnsvej og Jægersborg Hegn. Der var ønsket skriftlig afstemning.
Forslaget blev debatteret grundigt med argumenter for og imod. En skriftlig afstemning viste
efterfølgende at 14 havde stemt for forslaget, 12 havde stemt imod forslaget og at der var 5 blanke
eller ikke afgivne stemmer.
2. Forslag om at NG's bestyrelse retter henvendelse til 2 nævnte grundejere vedrørende
henholdsvis opretning af opkørt fortov, der anvendes til parkering og henholdsvis fjernelse af mur.
NG's bestyrelse ønskede ikke at rette direkte henvendelse til de nævnte grundejere på et medlems
vegne, men foreslog, at emnerne i et til alle grundejere i det aktuelle område omdelt nyhedsbrev/
borgerhenvendelse berøres sammen med andre relevante punkter. Der var et flertal for at NG's
bestyrelse skal gøre dette.
3. Forslag om at NG retter henvendelse til Novafos om et centralt afkalkningsanlæg på brugsvand i
Nærum, forslag om forskønnelse af vejkrydset Skodsborgvej/Hegnsvej samt forslag om opsætning
af permanent 'stærekasse' ved indkørslen til/udkørslen fra Jægersborg Hegn fra/til Nærum by.
Vedrørende Novafos, så kunne det meddeles, at Rudersdal Kommune allerede ser på netop dette
problem, men at der ikke er fundet en brugbar løsning endnu.
Vejkrydset Skodsborgvej/Hegnsvej bliver nævnt i samme nyhedsbrev/borgerhenvendelse som
nævnt under forslag 2.
Opsætninger af permanente 'stærekasser' varetages af politiet. Det blev vedtaget, at NG's
bestyrelse tager emnet med i foreningens strategi vedrørende trafiksikkerhed i Nærum.
4. Forslag om begrænsning af brug af motoriserede haveredskaber i tidsrummene: hverdage efter
klokken 19.00, lørdage, søndage og helligdage klokken 07.00-10.00, klokken 12.00-15.00 og efter
klokken 19.00.
Generalforsamlingen mente ikke at NG har ret til at pålægge medlemmer og ikke-medlemmer
begrænsninger vedrørende emnet ud over hvad politivedtægten foreskriver, men foreslog, at der i
ovennævnte nyhedsbrev/borgerhenvendelse opfordres til godt naboskab og hensyntagen.
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6.
Afholdelse af valg:
Valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Laila Leth (genvalg) og Joel Aronstein (genvalg).
Hans-Henrik Jakobsen ønskede ikke at modtage genvalg. HHJ blev med akklamation takket for sit
store og mangeårige arbejde i Nærum Grundejerforening.
Nyvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Jan Secher.
Som Suppleant til bestyrelsen blev Kristian Krogh valgt for en 1-årig periode.
Anika Ree blev i 2019 genvalgt som revisor for en 2-årig periode, hvorfor der ikke skulle foretages
valg af revisor i 2020.
7.
Eventuelt:
* Der blev talt om de mange og farlige fartoverskridelser, som dagligt ses på Nærums veje. De
gennemførte fartkampagner har i den forbindelse desværre ikke haft den ønskede effekt. Fra salen
blev der nævnt flere særligt problematiske strækninger samt særlige, gentagne hændelser. Der ser
beklageligvis ud til at være opstået en hensynsløs fartkultur blandt flere grupper og enkeltpersoner
i Nærum. Det blev anbefalet at rette henvendelse til politiet, når hændelser forekommer. Man kan
som borger rette henvendelse til politiet med ønske om fartkontrol.
* Der blev også talt om NG's medlemstal og hvad der kan gøres for at øge medlemskredsen. Fra
salen blev det foreslået, at man tager en god snak 'over hækken' samt at der kunne findes et
velkomstbrev på foreningens hjemmeside.
* Endvidere blev emnet "nybyggede monster-huse" nævnt. Det er en kedelig udvikling, som også
berører Nærum. NG har som forening ikke indflydelse på de godkendelser, der udstedes af
Rudersdal Kommune. På NG's generalforsamling i 2019 havde gæsterne fra
kommunalbestyrelsen et indslag vedrørende emnet, hvoraf det fremgik, at man også fra kommunal
side har rettet opmærksomhed på fænomenet.
* Sær-arrangementer for medlemmerne har flot tilslutning. Der er tilsendt forslag og oplæg ligesom
der kom forslag fra salen. NG's bestyrelse har noteret sig alle gode forslag – men afventer
foreløbig at 'corona-situationen' tillader sikker sammenkomst for foreningens medlemmer.
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