
Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2022

• Velkommen til alle NG-medlemmer og gæster

– så er vi tilbage ’hvor vi skal være’…

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
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Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2022

NÆRUM GRUNDEJERFORENINGS GENERALFORSAMLING 2022 

ER TILBAGE PÅ RETTE TID OG PÅ VELKENDT STED…

…OG MED DET MENER VI, AT DE SIDSTE 2 ÅRS ”CORONA-SÆSONER” VAR ÅRSAG TIL

AT VI MÅTTE SKUBBE VORES GENERALFORSAMLINGER TIL ÅRETS 3. KVARTAL.

NU ER VI I MAJ MÅNED  – OG DERMED FÅR VI AFVIKLET DETTE ÅRS ORDINÆRE

GENERALFORSAMLING EFTER VEDTÆGTERNE, NEMLIG I 2. KVARTAL. 

NG’s BESTYRELSE HAR IGEN FÅET MULIGHED FOR AT BOOKE SOGNEGÅRDEN HER

VED NÆRUM KIRKE  – OG VI BYDER JER ALLE SAMMEN VELKOMMEN I DE 

VELKENDTE RAMMER.

VI GÅR NU VIDERE MED AFTENENS PROGRAM…   ☺
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Valg af dirigent

Nærum Grundejerforening 
Generalforsamling 2022
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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 2022
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Beretning - NG’s aktiviteter 2021- 2022

• Et kort år til at nå alle NG-opgaverne…

• Fremtidsvisionerne for Nærum

• Fællesudvalget og serviceaftalen for de private 

fællesveje  - orientering ved Laila Leth

• NG’s svampetur for medlemmer - og…

• Næ[rum] Kulturdag 2022 - NG er med

• Orientering  - nye parkeringsregler, skovlegepladser, 
arrangementer og opfølgning på NG’s aktiviteter
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Sæsonen 2021-2022 har jo været lidt kortere end sædvanlig –

bare 3/4 år, eller 9 måneder og 1 1/2 uge for at være lidt mere

nøjagtig … men alligevel synes vi, at bestyrelsen har nået at 

komme ganske langt med opgaverne.

Det skal indrømmes, at det kniber med at finde fritid til at nå det

hele – man skal huske, at det er frivilligt arbejde; men vi gør det

fordi vi vil det bedste for vores landsby og alle jer, der bor i den.

Her er et overblik over nogle af de opgaver, som bestyrelsen har

arbejdet med siden vi sidst holdt generalforsamling i NG.

Et kort år – godt 9 måneder

har vi haft til NG-opgaverne
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Fremtidsvisionerne for Nærum –
boliger - erhverv - byens struktur

Sidste år blev rammelokalplanen for erhvervsområdet i Nærum vedtaget.

Vi havde emnet til debat på generalforsamlingen og der var deltagelse i denne debat 

fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anika Ree og Thomas Lesly Rasmussen.

NG havde indsendt  en udførlig og velbegrundet kommentar til hele oplægget –

affødt af en nøje granskning af det fremsendte materiale, suppleret med alle de

bemærkninger, der var tilgået fra jer medlemmer.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi generelt følte, at der i den endelige 

vedtagelse af rammelokalplanen ikke var blevet taget synderligt hensyn til de mange

punkter, hvor vi påpegede, at projektet var (og fortsat er) ude af trit med Nærum-

borgernes ønsker om byens udvikling og struktur.

(punktet fortsættes på næste slide)
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Fremtidsvisionerne for Nærum –
boliger - erhverv – byens struktur

(punktet er fortsat fra foregående slide)

Efterfølgende har Nærum Grundejerforening og Søllerød almene Boligselskab i

samarbejde holdt flere møder med Rudersdal Kommune, repræsenteret ved

kommunalbestyrelsesmedlemmerne Christoffer Buster Reinhardt og Thomas Lesly.

Samtalerne blev holdt i en rigtig god og konstruktiv atmosfære – og her har vi 

sammen har haft mulighed for at fremlægge og argumentere for de udtrykte ønsker

om en balanceret bytilpasning.

Krumtappen har været borgerinddragelse – med den dertil hørende medindflydelse 

på hvordan vi Nærumborgere kan varetage vores landsbys fremtidige udvikling og 

struktur. Nærum bør udvikle sig med et folkeligt mandat.
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Fællesudvalget og serviceaftalen

for de private fællesveje

Laila Leth orienterer 9

FÆLLESUDVALGET ER NEDLAGT;

DER SKAL SAMARBEJDES PÅ EN

NY MÅDE
- OG IMENS SALTER DE PÅ VEJENE,

SOM VAR DE BETALT FOR DET…



NG’s svampetur for medlemmer

Den 19. september 2021

havde vi inviteret til en dejlig

dag i skoven med kyndig

vejledning i svampejagt.

NG har et lille ”lager” af

gode idéer til medlems-

arrangementer…
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- og så havde vi inviteret

11

borgmester

ANN SOFIE ORTH

til en dejlig afslappet og meget konstruktiv

snak om hvordan NG og Rudersdal Kommune

kan blive rigtig gode samarbejdspartnere om

alle de emner, der kan berøre vores landsby.

VI HÅBER AT KUNNE BYDE VELKOMMEN TIL

ANN SOFIE ORTH KLOKKEN CA. 20.30



Næ[rum] Kulturdag 2022Næ[rum] Kulturdag 2022

Næ[rum] Kulturdag bliver afholdt

fredag den 10. juni 2022

i Biblioteksparken   (klokken 15 – 19)

– og NG er med.

Kom forbi og hils på – få en god snak om

tema-emnerne og se hvad vi ellers kan finde på...
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ORIENTERING
NYHEDER OG OPFØLGNING PÅ NG’s AKTIVITETER

NG’s bestyrelse følger interesseret med i de planer der er for 

Jægersborg Hegn og sammenlægningen med Dyrehaven. 

Kan der mon blive plads til skovlegepladser, shelters og andre

aktiviteter, der kan være af interesse for Nærums borgere…?

Fra Erik Haugaard har vi modtaget nogle spørgsmål – se her:

➢ Findes der en køreplan for Jægersborg Hegns omdannelse til Dyrehave?

➢ Hvornår sker hvad?

➢ Nye dyrehegn – hvor høje bliver de – og hvor placeres de?

➢ Kommer der ny rød låge på Hegnsvej-indgangen (over for Alléen)?

- og kommer der en rød låge ved Skodsborgvej?

➢ Kan den lokale skovløber komme og fortælle lidt mere konkret? 13



Der er kommet en ny parkeringsregel:

- du må ikke længere holde på skille-rabatter.

Det kan koste dig en bøde, hvis du holder på en skille-rabat –

og JO, det gælder også her i Nærum!

Det er en skille-rabat – og NEJ, du må ikke

parkere på den; heller ikke med kun 2 hjul!

Det her er med andre ord forbudt!

…Jamen hvad skal jeg så gøre…?

Der er lige nu ikke noget vi kan

anbefale dig – andet end at følge

den nye lov; beklager! 14



Sammen med Rudersdal Kommune håber vi at kunne

etablere en forsøgsordning, hvor vi kan fastsætte en 

fartbegrænsning på 40 km/t – enten i udvalgte områder

eller helst: i hele Nærum, større veje undtaget.

Dette med henblik på en permanent ordning.

Vi har fået opsat 

flere 

hundeposestativer

–

og sørget for nogle

’refills’ med de dertil

hørende poser.

Vi arbejder

videre med 

I 2020 donerede NG en hjertestarter til tennisklubben,

inklusive opsætning og etablering af strømforsyning.

Det var en god ’investering’; der har (desværre) allerede

været behov for at bruge den…

Der har været en mindre diskussion vedrørende drift og 

vedligeholdelse, men der ser nu ud til at være fundet en

tilfredsstillende løsning.

NG sætter nu, og efter aftale, et

skilt op ved hjertestarteren, der

viser donationen.
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Direktør Erik Mollerup

* Præsentation af Holte Fjernvarme –

- særligt med fokus på Nærum

* Fortætning og udbygning af fjernvarme –

- hvordan og hvornår?

* Grøn omstilling
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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 2022
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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 2022
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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 
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Indkomne forslag
Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 2 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.
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1 – Forslaget stilles af Nærum Grundejerforenings bestyrelse. (Pr. 10.03.2022)

Forslag: Tekstændring af Nærum Grundejerforenings vedtægter, § 9.

Der er modtaget forslag til behandling på Nærum Grundejerforenings generalforsamling 17.05.2022. Forslaget er indsendt af Nærum Grundejerforenings bestyrelse /

NG's kasserer og er et forslag om ændring af teksten i NG's vedtægter – se herunder, hvor "§ 9. Bestyrelse" i NG's vedtægter er gengivet.

§ 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 over for private.

Indadtil administrerer bestyrelsen foreningens forhold i overensstemmelse med dens formål og dens vedtægter.

• Nærum Grundejerforening tegnes af formanden eller næstformanden, hver sammen med et andet bestyrelsesmedlem. 

→ → → (Nuværende tekstafsnit (markeret med blåt) ønskes erstattes af (markeret med rødt))

• Nærum Grundejerforening tegnes af formanden og kassereren.

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 på mere end 1.000 kr. påtegnes af formanden eller næstformanden.

Begrundelse for forslaget:

Bankerne har komplicerede krav om fuldmagter i foreninger, herunder NG. Det besværliggør selv små forandringer i foreningens bestyrelse. 

Den foreslåede ændring i teksten i '§ 9. Bestyrelse' skulle kunne lette kassererens arbejde i forbindelse med sådanne forandringer i bestyrelsen.
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Indkomne forslag
Nærum Grundejerforenings bestyrelse har modtaget 2 forslag til behandling under punkt 5 på dagsordenen.

2 – Forslaget stilles af Bo Johansen og Tove Toft, Skodsborgvej 386. (Pr. 27.04.2022)

Forslag  (opdelt i 4 punkter):

1.

At en repræsentant for politiet bliver inviteret med til mødet.

2. 

At der opsættes stærekasser på Skodsborgvej omkring skovbrynet ved Hegnsvej, målende i begge retninger, da der stadig køres alt for 

stærkt både ind i og ud af Nærum. (Genfremsat) 

3. 

Genfremsættelse af forslaget om reducering af kalk i vandet fra central hold, altså Novafos. 

4. 

Renovering af de 4 hjørner i Krydset Hegnsvej / Skodsborgvej. (Genfremsat) 

Venlig hilsen

Bo Johansen og Tove Toft

Skodsborgvej 386

22



23



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 2022
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Valg til Nærum Grundejerforenings bestyrelse

På valg er:

Laila Leth, Jan Secher og Kristian Krogh

• Laila Leth, Jan Secher og Kristian Krogh er alle villige til genvalg. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
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Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg er:

Dina Dohlmann

• Dina Dohlmann er villig til genvalg.

Suppleanter til bestyrelsen vælges for en 1-årig periode.
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Valg af revisor

Revisor vælges for en 2-årig periode.

Anika Ree blev i 2021 genvalgt 

som revisor for en 2-årig periode.

Der skal derfor ikke vælges revisor på generalforsamlingen 2022.
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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 2022
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…eventuelt…

…er der nogen indlæg fra salen…?
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Eventuelt

Frivillige

’Rekrutering af hænder’

til at hjælpe til med at føre 

nogle af vores idéer ud i livet…
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