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Referat af ordinær generalforsamling, 

torsdag 27. maj 2014 

Deltagere 

Til stede var ca. 100 medlemmer. 

Fra bestyrelsen mødte 

Anita Mikkelsen, Carl Steen Berggreen, Georg Lund, Henrik Støtt, Jan Britze, Martin Wilson, 

Lars Bo Hansen, Niels Peter Stilling, Verner Hylby, Søren P. Petersen. 

Afbud fra bestyrelsen 

Birgitte Schjerning Povlsen, Morten Trommer, Sanne Rud 

Mødested 

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte 

Referat 

Søren P. Petersen 

1  Valg af dirigent 

Palle Schiff blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne. Bl.a. i 

Rudersdal Avis fra 6. maj 2014. 

2 Formandens beretning 

Referatet af Anita Mikkelsens beretning gengives i hovedpunkter. Den detaljerede beretning udgives 

i Søllerødbogen 2014, der i år udkommer medio/ultimo juni. 

Anita indledte med at udtrykke glæde over Selskabets store opbakning fra medlemmerne. Selskabets 

arrangementer og udgivelser understreger, at det lever op til dets formål: 

Selskabet har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for Søllerød-egnens historie, topo-

grafi og kulturelle forhold samt dermed beslægtede emner. Yderligere har Selskabet til formål at 

støtte bestræbelser, som går ud på at bevare og udvikle, hvad der skønnes at have historisk og 

æstetisk værdi. Disse formål søges blandt andet opnået ved afholdelse af medlemsmøder samt ved 

udgivelse af årbøger, der tilstilles medlemmerne. 
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Arrangementer i 2013: 

 Bi Skaarup: Sjællandsk Madkultur. 

 Besøg på Nationalmuseets Klunkehjem. 

 Peer Kaae: Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej. 

 Niels Peter Stilling: Rundvandring på Søllerød Kirkegård (to gange). 

 Ole R. Byrgesen: Rundvandring i Arboretet (to gange). 

 Jeppe Tønsberg og Georg Lund/Anita Mikkelsen: Rundvandring i Raadvad. (blev gentaget). 

 Jon Voss og Søren P. Petersen: Vandring i Skodsborg og Jægersborg Hegn. 

 Annette Straagaard: Eremitageslottets restaurering. 

 Rundvandring i Bykvarteret Carlsberg Byen. 

 Besøg på Søfartsmuseet. 

 Niels Peter Stilling: Herregårde på Fyn. 

 Sensommerudflugt til bl.a. Selsø og Ledreborg. 

 Deltagelse i ”Åben Boplads – Vedbækfundene”. 

 Mette Wille og Signe Kamstrup: Engleværksted. 

 Deltagelse i Vedbæk havnefest. 

 Kaj Sørensen: Byplaner og lokalplaner set i historisk perspektiv (efter generalforsamling 

2013). 

Andre aktiviteter 

 Bevaringsudvalget holder øje med lokalplaner og kommer med bemærkninger, når det er 

nødvendigt. Nogle af disse bemærkninger bliver hørt. 

Herunder indsigelse mod råstofindvinding ved Vedbæk havn. 

 Deltagelse i ”Partnerskab om bevaring af historiske monumenter i Rudersdal Kommune”, 

herunder arbejdet med ”de talende monumenter”. 

 Hvert år udgiver vi Søllerødbogen med Niels Peter Stilling som redaktør og med artikler fra 

flere forfattere. Stor tak til redaktør og forfattere og tak til de mange, som bringer 

Søllerødbogen ud til medlemmerne. 

De sidste ca. 5 år af Søllerødbogen er ved at blive indtalt som lydbog og kan lånes på 

Rudersdals biblioteker. 

 Medlemsbladet Nyt fra Lokalhistorien udkommer to gange årligt med beskrivelser af vores 

arrangementer og med små artikler. 

 Nyhedsservice via e-mail. 

 Deltagelse i idemøde om revitalisering af ”Kulturslangen”. Mødet var arrangeret af Rudersdal 

Kommune. 

Samarbejder 

 Selskabet har et fint samarbejde med Rudersdal Kommune, specielt kulturafdelingen, 

Søllerød Menighedsråd og kulturelle foreninger. Bl.a. har Rudersdal Kommune tildelt 

Selskabet 45.000 kr. i driftstilskud. 

 Særligt skal det gode samarbejde med Rudersdal Museer nævnes, med en særlig tak til Birgit 

Simonsen, som udfører sekretærarbejdet for Selskabet. Også tak for et godt samarbejde til 

Idon Grafik, der i dag har leveret Selskabets nye brochure. 
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 Anita takkede Henrik Støtt for de mange års store indsats for Selskabet som kasserer. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen 

Beretningen blev godkendt. 

3  Regnskab og budget 

3.1 Regnskab 2013 

Kasserer, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2013. Verner fremhævede bl.a.: 

 Resultat 2013 blev et underskud på 13.000 kr. 

 Kontingenterne er blevet lidt mindre end forventet, hvilket skyldes, at der er færre 

medlemmer end forventet.  

 Sensommerudflugten blev lidt dyrere end forventet (4.900 kr. mod budgettets 4.000 kr.) 

 Sekretærudgiften er øget fra 37.000 kr. i 2012 til 46.000 kr. i 2013. Der var budgetteret med 

40.000 kr. 

 Balancen er på 357.000 kr. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Spørgsmål fra salen: Hvor mange medlemmer er der? Svar: 981.  

Regnskabet blev godkendt. 

3.2 Budgettet 2015 

Kasserer, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2015 med bl.a. følgende bemærkninger: 

 Der er budgetteret med 1.000 medlemmer. 

 Der er budgetteret med ca. 20.000 kr. i underskud. 

Der var ingen bemærkninger fra salen. 

Budgettet blev vedtaget. 

4  Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes i 2015 med samme beløb som 2014, dvs. 250 kr./år. 

Dette blev vedtaget. 

5  Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 
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6  Valg ifølge vedtægterne 

På valg var: 

Valg af formand: 

 Anita Mikkelsen => genvalgt 

Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: 

 Birgit Schjerning Povlsen => genvalgt 

 Niels Peter Stilling => genvalgt 

 Søren P. Petersen => genvalgt 

 Lars Bo Hansen => genvalgt 

 Carl Steen Berggreen => genvalgt 

 Sanne Rud => nyvalgt 

 

Henrik Støtt ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

 

Anden suppl.: Steen Pedersen => nyvalgt 

Revisor: Ena Berg => genvalgt 

7  Eventuelt 

Spørgsmål fra Frank Christiansen: Hvorfor sensommerudflugten ikke som nævnt i ”NYT” er en tur til 

Vordingborg. 

Svar fra Anita: Bestyrelsen har vurderet, at det nye borgcenter endnu ikke helt er indrettet på en 

målgruppe, som Selskabets medlemmer.  

Anita takkede Palle Schiff for varetagelse af dirigentjobbet. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30 

Foredrag 

Efter generalforsamlingen holdt Jon Voss et interessant, informativt foredrag om: Fremtiden for 

Mothsgården og Rudersdal Museer. 

Søren P. Petersen / 27. maj 2014 


