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Referat af ordinær generalforsamling,  

tirsdag 30. maj 2017 

Deltagere 

Til stede var ca. 100 medlemmer. 

Fra bestyrelsen mødte 

Anita Mikkelsen, Axel Bredsdorff, Carsten Erichsen, Georg Lund, Niels Peter Stilling, Sanne Rud, Steen 

Pedersen, Verner Hylby, Søren P. Petersen,  

Mødested 

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte 

Referat 

Søren P. Petersen 

 

Mødet blev indledt med fællessang akkompagneret af Torsten Søgård ved flyglet. 

1  Valg af dirigent 

Kaj Elkrog blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 14 dages varsel iht. 

vedtægterne. Den var bl.a. annonceret i Rudersdal Avis den 9. maj 2017.  

2 Formandens beretning 

Årsberetningen er i sin helhed offentliggjort i Søllerødbogen 2017, som blev modtaget fra trykkeriet 
nogle få timer før generalforsamlingen. 
 
2017 kunne Selskabet fejre sit 75-års-jubilæum. Anita og bestyrelsen takkede de mange der mødte 
op den 27. februar for at fejre det. 
 

Foredrag og udflugter 2016: 

• 23/2 Organist Klaus Lyngbye: Vore lokale komponister. 

• 3/3 Udflugt til Immigrantmuseet i Farum - i to hold. 

• 5/4 Ulrik Langen: ”Tyven” – om tyveriet af Guldhornene. 

• 14/4 Niels Peter Stilling: Byvandring i Gl. Holte. 
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• 12/5 Niels Peter Stilling og Lars Bo Hansen: Byvandring - En forårsaften i Holte, med besøg i 

Byrådssalen. 

• 26/5 Generalforsamling 

• 8/6 Jon Voss og Søren P. Petersen: Stampen og Raadvad. 

• 17/9 Axel Bredsdorff, Birgitte Bøjsen-Møller og Per Kaare Andersen: En tur i Vedbæk – for 

begyndere. 

• 27/9 Jette Baagøe: Foredrag om Parforcejagtbanerne: Verdensarven i Jægersborg Dyrehave 

og Hegn 

• 3/10 Jon Voss: De røde Porte, vandring i Jægersborg Hegn. 

• 12/10 Udflugt til den italienske ambassadørs palæ ved Amalienborg. 

• 26/10 Kirsten Schmidt: Rundvisning i særudstilling i Mothsgården ”Tøj til højtid og fest” 

• 1/11 Niels Peter Stilling og Lars Bo Hansen: Foredrag - En forårsaften i Holte. 

• 17/11 Niels Peter Stilling: Herregårdene i Jylland 

• 29/11 Historisk Quiz 

 

• 4/9 Sensommerudflugt til Sorøegnen. 

 

For at tilgodese flest muligt har vi forsøgt at dublere udflugterne, hvor det kunne lade sig gøre. 

 

Andre aktiviteter 

• Lokalhistorisk Kanon: møder og diskussioner. 

• Folkemøde på Havarthigården, Den Lokalhistoriske Kanon blev præsenteret. 

• Nærum Kulturdag i juni. 

• Kanal Hovedstaden: På Tv fortalte Anita om lokalhistorien. 

• Foredrag på Rønnebærhus. 

• Deltagelse i ”Partnerskab til bevaring af historiske monumenter i Rudersdal Kommune”, 

herunder arbejdet med ”de talende monumenter”. 

Suhms Kilde er blevet restaureret, bekostet af kommunen. 

Næsseslottets Park blev besigtiget. Der søges fondsmidler til renovering. 

Wewers Vase blev genopsat efter nedvæltning. 

Carls Kilde istandsættes af de nye ejere på Enrum. 

• Deltagelse i Rudersdal Museers brugerråd (Det blev oprettet i 2015). 

• Deltager i Kulturparaplyen. 

• Søllerødbogen 2016 udkom maj 2016. Søllerødbogen 2017 er lige udkommet. Anita takkede 

forfatterne og redaktør Niels Peter Stilling, samt Peter Lassen, der sørgede for layoutet. 

• Bevaringsudvalget har holdt øje med lokalplaner og er kommet med bemærkninger, når det 

har været nødvendigt.  

• Medlemsbladet, ”Nyt fra Lokalhistorien”, udkommer to gange årligt med beskrivelser af 

vores arrangementer og med små artikler om lokalhistorien. 

• Nyhedsservice via e-mail. 

• Hjemmesiden, www.histtop.dk. 

http://www.histtop.dk/
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Samarbejder 

Selskabet har et fint samarbejde med Rudersdal Kommune og kulturelle foreninger. 

• Specielt skal kulturafdelingen i Rudersdal Kommune nævnes. Rudersdal Kommune har i 2016 

tildelt Selskabet et driftstilskud på 35.000 kr. – det takker vi for. Tilskuddet er blevet 

reduceret pga. vores tilsyneladende store egenkapital og vores lave kontingent, i forhold til 

det vi leverer til medlemmerne. Vores egenkapital er bl.a. en opsparing til bogudgivelse. 

• Rigtigt mange var med til at uddele Søllerødbogen. Der blev uddelt en seddel, hvorpå man 

kan melde sig som uddeler. 

• Særligt skal det gode samarbejde med Rudersdal Museer nævnes ved Jon Voss og en særlig 

tak til Birgit Simonsen for hendes sekretærarbejdet for Selskabet. 

• Også tak for et godt samarbejde til Idon Grafik, der trykker Søllerødbogen og vores andre 

trykte materialer. 

• Anita sluttede med at takke medlemmer for deres interesse for og opbakning til Selskabet. 

 

Flere detaljer i årsberetningen kan læses i Søllerødbogen 2017, der udsendes til medlemmerne i de 

kommende uger.  

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Niels Brühl takkede formanden og havde to bemærkninger: 

1. De Røde Portes Venner er meget aktive - det har været et stort arbejde, som nu har ført til 

færdiggørelse Nærumvænge port, der åbnes den 11/6 kl. 11 bl.a. med Gitta Nørby. 

2. Egebækvej 105 er forfalden. Den er beboet, hvorfor kommunen ikke kan tvinge ejeren til at 

istandsætte den. 

Beretningen blev godkendt. 

3  Regnskab og budget 

3.1 Regnskab 2016 

Kasserer, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2016. Verner fremhævede bl.a.: 

• 40 har endnu ikke betalt efter den første rykker. Hvis de ikke reagerer på den anden rykker, 

bliver de ekskluderet fra foreningen. 

• Selskabet har modtaget 35.000 kr. i tilskud fra kommunen. 

• Bogsalget er opført til 4.300 kr. Dette beløb indeholder ikke salget fra Museet, men 

udelukkende salget fra Super Brugsen i Trørød. Salget fra museet indregnes i årsregnskab 

2017. 

• Trykningen af Søllerødbogen blev dyrere end budgetteret, fordi den indeholdt en artikel 

mere end først planlagt. 

• Udgiften til sensommerudflugten blev lidt mindre end budgetteret. 

• Portoen er blevet dyrere. 

• Resultatet blev et underskud på 54.820 kr. 
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Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen. 

Regnskabet blev godkendt. 

3.2 Budgettet 2018 

Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2018 med bl.a. følgende bemærkninger: 

• I kolonnen, Årsregnskab 2016, i budget-skemaet er der i forhold til det af revisor 

underskrevne uddelte Årsregnskab 2016 blevet flyttet et beløb på 5.000 kr. fra en udgiftspost 

til en anden. Dette er aftalt med revisorerne. Resultatet er uændret.  

• Der er budgetteret med et resultat for 2018 på 0 kr. En forudsætning herfor er, at den af 

bestyrelsen foreslåede kontingentsforhøjelse til 290 kr. vedtages. Se Punkt 4. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen. 

Budgettet blev vedtaget. 

4  Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2018 forhøjes til 290 kr./år. 
 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Eskild Schjerning spurgte til, om det har været overvejet at beholde kontingentet som nu og derved 
reducere egenkapitalen og beholde tilskuddet fra kommunen på samme beløb, som i 2016. 
Anita besvarede spørgsmålet: Selvom en begrundelse fra kommunen for reduktionen i tilskuddet 
bl.a. skyldes egenkapitalens størrelse, så har Selskabet brug for denne opsparing i egenkapitalen til at 
kunne finansiere bogudgivelser. Samtidigt var den relativt lave værdi af kontingentet også en del af 
begrundelsen for reduktionen i tilskuddet. 
Sammenfattende har bestyrelsen ment og besluttet, at en balance mellem indtægter og udgifter er 
den mest ansvarlige og sikre løsning. 
 
Kontingentsforhøjelsen blev vedtaget. 

5  Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6  Valg ifølge vedtægterne 

Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: 
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 Georg Lund => genvalgt 

 Sanne Rud => genvalgt 

 Steen Pedersen => genvalgt 

 Verner Hylby => genvalgt 

 Henriette Gøtstad => nyvalgt 

 

Carl Steen Berggreen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

Anita takkede Carl Steen Berggreen, der har taget sig omhyggeligt af, om der er ”ugler i mosen” i 

vores lokalplaner. 

 

Suppleanter: Erik Trudsø Jespersen => nyvalgt som suppleant 

 

Revisor: Lis Vorsting => genvalgt 

7  Eventuelt 

Niels Peter Stilling præsenterede Søllerødbogen 2017.  

• Årets bog har lidt færre sider end sidste års bog.  

• Artiklerne er ordnet i historisk kronologisk rækkefølge med den ældste først. 

• Niels Peter gennemgik artiklerne i korte træk. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45 

Foredrag 

Efter generalforsamlingen holdt Anne Birgitte Gurlev et foredrag om Vedbækfundne. 

 

Søren P. Petersen / 30. maj 2017 


