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• Velkommen til alle NG-medlemmer og gæster

– vi passer stadig på hinanden…
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Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2021

NÆRUM GRUNDEJERFORENINGS GENERALFORSAMLING 2021 

ER OGSÅ BLEVET LIDT ”FORSINKET”…

…LIGE SOM TIL GENERALFORSAMLINGEN I 2020 MØDES VI HER I ÅRETS 3. KVARTAL, 

IDET RESTRIKTIONERNE OMKRING FORSAMLINGER I LØBET AF FORÅRET OG DEN 

TIDLIGE SOMMER KUN MED UVISHED TILLOD ET LIDT STØRRE ARRANGEMENT. 

NG’s BESTYRELSE VALGTE DERFOR AT UDSKYDE ÅRETS GENERALFORSAMLING TIL 

NU – ET VALG VI ER GLADE FOR PÅ ALLE MEDLEMMERS VEGNE.

NU ER VI I STAND TIL AT MØDES UNDER MINDRE RESTRIKTIVE FORHOLD, DER ER 

EFTERHÅNDEN RIGTIG GODT ’STYR’ PÅ SMITTESITUATIONEN – OG VI KAN SERVERE 

SMØRREBRØD TIL JER IGEN…!    ☺
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Valg af dirigent

Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2021
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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

Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2021
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Beretning - NG’s aktiviteter 2020- 2021

• Et år på skærm og e-mails…

• Serviceaftalen for de private fællesveje – ny struktur på vej

– orientering ved Laila Leth

• NG’s fokus-emne for 2021 / 2022 – eller fremover… 

• Næ[rum] Kulturdag 2021 blev aflyst

• Rammelokalplanen for erhvervsområdet i Nærum                             
– orientering ved Daniel Minzari
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Den holdt stædigt ved – den coronavirus … og det satte også i 

denne sæson et markant spor på bestyrelsens arbejde.

Grundet restriktionerne omkring forsamlinger, var det nødvendigt 

at holde alle vores bestyrelsesmøder på MS Teams og flittigt med 

e-mails. Ved blot 2 møder – ét i efteråret og senest ét for 3 uger 

siden – har vi haft mulighed for at se hinanden rundt om et bord.

Det har dog ikke holdt os tilbage, for der har især været ét stort 

emne at forholde sig til i forbindelse med Rudersdal Kommunes 

rammelokalplan for erhvervsområdet midt i Nærum. Det har ”kostet”

bestyrelsen rigtig mange timer med Teams-møder og arbejde ved 

pc’en.

Et år på skærm og e-mails
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Serviceaftalen
for de private fællesveje

Laila Leth orienterer 7



Fokus-emne 2021 / 2022 – eller fremover…

Bæredygtig omstilling… 

• Hvordan kan Nærum Grundejerforening bidrage bedst muligt?

• Dele-biler (- eksempelvis fra firmaerne ’Sharenow’ eller ’GreenMobility’)

• ”Dele-X”

➢ Hvordan fremmer vi, at naboer kan dele for eksempel trailere, værktøj og haveudstyr, uden at komplicere det? 

(Dialog med Rudersdal Kommune er igangværende)

• Omstilling fra naturgas til varmepumper eller andre bæredygtige løsninger

• NG følger Rudersdal Kommune’s arbejde med afledning af regnvand nøje 

(inkluderet i høringssvar til rammelokalplanen og kommuneplanen)

”Et Bedre Nærum” – det kan eventuelt være…

• En god og orienterende ”Velkommen til Nærum”-folder.

• Endnu en hjertestarter?

➢ Tennisklubben er glade for deres hjertestarter fra NG.     - Skal vi opsætte én mere på et andet sted i Nærum? 

• Hundeposestativer     - vi foreslår, at NG køber nogle skilte ’angående hundeposer’ (se næste slide)

➢ Dialog med Nærum Have om fælles opsætning af hundeposestativ ved ”hundelortebakken” på Nærumgårdsvej

(modsat De Runde Haver)

• Dialog med Rudersdal Kommune om trafiksikkerhed – fartregulering – forbedrede oversigtsforhold mv.

• Bedre brug af naturen omkring Nærum 

• Sociale arrangementer

➢ Svampetur i Jægersborg Hegn den 19. september 2021 - sæt kryds i kalenderen!

➢ Andet – afhænger af situationen med Covid-19, men lad os høre jeres forslag!
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NG kan købe et antal ”Du er velkommen til at 

smide din hunds efterladenskaber i vores 

affaldsbøtte”-skilte, der viser at man ikke har 

noget imod at hundeejere benytter ens affaldsbøtte 

til hundeposer. 

Hundeejere kan sikkert relatere til problemet med 

at man går rundt med en ’små-ubehagelig’ pose -

og ikke helt ved hvor man kan komme af med den. 

På de steder, hvor husejerne har en affaldsbøtte 

stående tæt ved vejen, kan man godt blive lidt i 

tvivl om hvorvidt de måtte synes, at det er i orden 

at man bruger den til sine hundeposer.

Med skiltet påsat er man ikke i tvivl. 

Skiltet er et 15x15 cm stort klistermærke.

Det koster omkring 35 kr. pr. stk. – men køber man 

for eksempel 25 stk. på en gang, får man hele 40% 

rabat. 

Vi kan også vælge at dele ud til alle husejere i 

Nærum – det vil være helt i tråd med den tidligere 

kampagne…

… og en fin gestus fra os i NG.
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Næ[rum] Kulturdag 2021

Næ[rum] Kulturdag 2021 i Biblioteksparken.

Næ[rum] Kulturdag blev desværre også

aflyst i 2021 på grund af den fortsat

igangværende Coronavirus-pandemi.

Man forventer at vende stærkt tilbage i 2022

- og NG regner med at deltage i arrangementet.

10



…og så kan vi godt tænke os at 

se lidt nærmere på emnerne:
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RAMMELOKALPLAN
Daniel Minzari orienterer

RAMMELOKALPLAN 276

for Nærum Erhvervsby

- fra vision til virkelighed

❑ Hvad NG har gjort på medlemmernes og borgernes vegne

❑ Hvad vi ser frem til – og hvad der bekymrer os

❑ Nærum, den grønne landsby – sammenhæng med et godt 

fungerende eller et dårligt fungerende erhvervsområde…?
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RAMMELOKALPLAN 276  for Nærum Erhvervsby

NG har nærstuderet rammelokalplanforslaget – og har haft nogle 

alvorlige bekymringspunkter, som blev anført i høringssvaret til 

Rudersdal Kommune.

* Overordnet er det godt med en udvikling af erhvervsområdet -

det trænger det til.

* Rammelokalplanen henviser til ”visionsplanen” fra 2016 på en 

måde der giver visionsplanen juridisk betydning – dette finder 

NG er problematisk. Rudersdal Kommunes forvaltning har 

negligeret dette i deres respons på høringssvaret.

Visionsplanen fra 2016 havde, som NG ser det, ”skyklapper” på i 

forhold til det Nærum, som ligger rundt om erhvervsområdet.

* NG har lagt fokus på at Nærum fra vikingetiden har eksisteret 

som landsby. Rammelokalplanen beskriver Nærum som et 

erhvervsområde. NG vil forsøge at indarbejde navnet ”Nærum 

Grønne Erhvervslandsby” fremadrettet.

* NG har lagt fokus på at erhvervsområdet er defineret for 

snævert, og at der skal tænkes beboelse (alle generationer) 

samt fritidsaktiviteter ind for at skabe liv på alle døgnet tider og 

alle ugens dage.

* ”Bylivsrygraden” er blevet ”handikappet” af Rema 1000’ 

bygning og bebyggelserne klods op ad ”den uigennemtrængelige 

ø” mellem Linde Alle og Nærumgårdsvej. Derfor har NG foreslået 

at der skabes et ”flow” igennem området, rettet mod Byageren. 

Dette har Rudersdal Kommune lyttet til, men det ændrer ikke ved 

at det endelige resultat er langt fra optimalt.
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Rudersdal Kommune

har ordet -
- et indlæg om lokalpolitik og Nærum -

med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer

Anika Ree (V)                              Thomas Lesly Rasmussen  (S)

Erhvervsudvalget                                    Byplanudvalget  - Bycenterudvalget

Social- og Sundhedsudvalget                 Kultur- og Fritidsudvalget 14



➢

…nej, dette er ikke en partipolitisk debat lidt før 

det nært forestående kommunalvalg!
NG er som bekendt en forening uden partipolitisk tilknytning 

– men vi vil gerne spørge vores lokale 

kommunalbestyrelsesmedlemmer med adresse i 

postnummer 2850 om -

➢ deres personlige vinkel på udviklingen af Nærum

➢ deres perspektiv på arbejdet med Kommuneplan 

2021 -

og Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby 

➢ samt deres visioner for fremtidens Nærum. 15



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 2021

16



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 2021
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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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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 2021



Indkomne forslag
Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 1 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.
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1 – Forslaget stilles af Nærum Grundejerforenings bestyrelse. (Pr. 01.03.2021)

Forslag: Tekstændring af Nærum Grundejerforenings vedtægter, § 11.

Den nu gældende tekst:

§ 11. Foreningens ophævelse.

Foreningens ophævelse kan ske på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de

afgivne stemmer er herfor. Er vedkommende generalforsamling i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

generalforsamling inden 1 måned. Spørgsmålet afgøres da på dette møde uden hensyn til de mødendes antal, men med samme kvalificerede

stemmeflerhed.

Ved eventuel ophævelse af foreningen, skal dens midler anvendes efter den opløsende generalforsamlings beslutning, og dens arkiv overgives til

Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

ønskes ændret til: (tekstændring markeret med blå farve)

§ 11. Foreningens ophævelse.

Foreningens ophævelse kan ske på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de

afgivne stemmer er herfor. Er vedkommende generalforsamling i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

generalforsamling inden 1 måned. Spørgsmålet afgøres da på dette møde uden hensyn til de mødendes antal, men med samme kvalificerede

stemmeflerhed.

Ved eventuel ophævelse af foreningen, skal dens midler anvendes til et eller flere almennyttige formål, der er i Nærumborgernes interesse.

Den opløsende generalforsamling er beslutningstager om formål og anvendelse. Nærum Grundejerforenings arkiv overgives til Historisk Arkiv for

Rudersdal Kommune.

Begrundelse:

En klarere formulering om anvendelse af foreningens midler i forbindelse med en eventuel ophævelse af Nærum Grundejerforening er blevet

efterlyst, så teoretisk misbrug kan imødegås og skatteforhold klargøres.



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 2021
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Valg til Nærum Grundejerforenings bestyrelse

På valg er:

Finn Kræmer, Daniel Minzari og John Andersen

• Finn Kræmer, Daniel Minzari og John Andersen er alle villige til 

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

På valg er:

Anika Ree

• Anika Ree er villig til genvalg. 

Revisor vælges for en 2-årig periode.
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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

Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2021
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…eventuelt…

…er der nogen indlæg fra salen…?
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Eventuelt

Svampetur i Jægersborg Hegn 

den 19. september 2021 kl 10

- sæt kryds i kalenderen!

26 26



Nærum Grundejerforening

Tak for i aften – kom godt hjem.
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