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Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 
 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling, 

torsdag 26. maj 2011 

 

Deltagere 

Til stede var ca. 140 medlemmer. 

Fra bestyrelsen mødte 

Anita Mikkelsen, Henrik Støtt, Niels Peter Stilling, Peter M.M. Christensen, Ernst Goldschmidt, Jens 

Johansen, Jørgen Langebæk, Jan Britze, Morten Trommer, Søren P. Petersen. 

Afbud fra bestyrelsen 

Birgitte Warming, Carl Steen Berggreen, Birgitte Schjerning Povlsen. 

Mødested 

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte 

Referat 

Søren 

1  Valg af dirigent 

Erik Helmer Pedersen blev valgt som dirigent. 

Generalforsamlingens lovlige indkaldelse blev godkendt i hht. vedtægterne §4, stk. 2. 

2 Formandens beretning 

Formanden, Anita Mikkelsens beretning: 
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Som altid kan I læse min udførlige årsberetning i Søllerødbogen – men i år må I vente til august – det 

håber vi lykkes. 

Det er et stort arbejde at udgive en så professionet og indholdsrig bog på omkring 200 sider – det 

tager tid. Men den kommer.  

Der udgives i øjeblikket meget historisk litteratur og uddeles priser for eksempel for årets historiebog.   

Og i 2010 blev som nr. 1 valgt ”Hundemordet i Vimmelskaftet”, af Peter Henningsen fra 

Frilandsmuseet og af Ulrik Lange, der talte her ved åbningen af Museets udstilling sidste efterår, 

”Global Country Houses”. Den handler om 1700-årenes København, men om vrangen af tilværelsen, 

ikke den smukke side, som vi så præsenteret ved museets udstilling. 

 - og som nr. 2 blev valgt ”Erindringssteder i Danmark” – om monumenter og mindesmærker af Inge 

Adriansen,   

- også det var et emne, som Selskabet har arbejdet meget med i år. 

Når jeg nævner disse bøger, er det fordi de afspejler lidt af den store, generelle interesse, der er for 

historie i disse år, og som også mærkes i vores selskab, hvor fremmødet til arrangementer har været 

rigtig stort. 

Bogudgivelser 

Historisk-topografisk Selskab har også fokuseret på bogudgivelser i 2010. 

Væsentligst naturligvis den årlige udgivelse af vores ”Søllerødbog”, en bog af høj kvalitet, som Niels 

Peter Stilling skal have stor tak for redaktionen af. 

I 2010 har vi desuden støttet udgivelsen af ”Os fra Nærum”, redigeret af Susanne Viby, som nogen 

måske kender fra bogen ”Tea fra Trørød”. 

Og i december udkom også ”Landskabsmalerier fra Rudersdalegnen 1785-1952”, med Niels Peter 

Stilling som redaktør og en af forfatterne – en flot bog, hvor jeg fik lov at bidrage en smule med 

korrekturlæsningen. 

Begge bøger har været omtalt i ”NYT fra lokalhistorien” og blev tilbudt medlemmerne til fordelagtig 

pris. 

Vores helt egen udgivelse kommer forhåbentlig i slutningen af året: ”Vejnavne i Søllerød”, som vi har 

sparet sammen til udgivelsen af, men det vil kassereren omtale. 

I 1975 skrev Sofus Larsen, tidligere leder af vejafdelingen, en vejnavnebeskrivelse kaldet ”Vejnavne i 

Søllerød” ud fra matrikelkort, byggesager m.m. Lektor Gunnar Sandfeld, der vidste alt om Søllerød, 

kommenterede manuskriptet, men det nåede aldrig frem til udgivelse. 

Men det sker i slutningen af året. Det er Historisk Arkiv, der med udgangspunkt i denne primære kilde 

har påtaget sig en fornyelse af manuskriptet – opdateret og suppleret med billeder – og det er vi 

meget glade for og ser frem til at kunne udgive. 
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I 2010 fik vi også trykt ny folder, som I fik udleveret på generalforsamlingen sidste år. 

Arrangementer 

Men det er også på andre områder end de trykte, at vi har været flittige i det forløbne år – og det er 

med de arrangementer, vi har kunnet tilbyde medlemmerne, og som vi, når det har været muligt, har 

dubleret og glædet os over interessen. 

Tidspunktet for årets første arrangement, besøget i Dehns palæ i marts måned, viste sig at være 

særdeles velvalgt – for desværre brændte det flotte palæ i Bredgade den 5. maj, og store dele af det 

smukke interiør, vi havde nydt, blev ødelagt. 

Foråret 2010 koncentrerede vi os om Holte. 

Niels Peter Stilling holdt foredrag om Holte og dets udvikling gennem tid og for fulde huse, og Morten 

Trommer tog medlemmerne på en fin byvandring. Og endelig var der en cykeltur med Peter M. 

Christensen ud til monumenterne ved Næsseslottet. 

Ligeledes i foråret 2010 guidede arkæolog Ole Lass Jensen og museumsinspektør Lisbet Hein 40-50 

medlemmer gennem Rude Skov, hvor der blev vist spor af marker m.m. fra oldtiden, fiskedamme fra 

1700-tallet og det Magnetiske Observatorium. 

Vores generalforsamling sidste år blev afsluttet med Niels Peter Stillings foredrag over emnet 

”Landskabsopfattelsen gennem tiderne med udgangspunkt i Søllerødegnens topografi og maleri”. 

Årets Sensommerudflugt er altid noget særligt – hvor vi kører rundt en hel dag og ser og får fortalt 

om udvalgte steder. Sidste efterår gjaldt det Helsingør med kulturværft og byvandring, Hammermølle 

i Hellebæk og Gurre slotsruin. I kan se mere om turen i min beretning i Søllerødbogen. 

Efteråret bød desuden på flere foredrag. 

Jette Baagøe, museumsdirektør ved Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fortalte spændende om Jagt i 

de nordsjællandske skove, om parforcejagt og de nordsjællandske skoves kandidatur til UNESCOs liste 

over verdensarv. 

Med udgangspunkt i Museets udstilling ”Global Country Houses” skildrede Niels Peter Stilling i ord og 

billeder den florissante periode og landstederne i vores nære omegn, og der var efter foredraget 

lejlighed til at besøge udstillingen. 

Og sidst på året havde Lisbet Hein fra Hørsholm Egns Museum i et foredrag sat fokus på Danmarks 

første pressehetz, som gik ud over Caroline Mathilde og Struensee. 

Besøget inde på Christiansborg, hvor Niels Peter Stillings fortalte ”hele danmarkshistorien” ud fra 

Bjørn Nørgårds Gobeliner og om Christiansborgs repræsentationslokaler, blev en succes – der måtte 

to besøg til for at tilfredsstille efterspørgslen. 

Åbne arrangementer 
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De senere år har vi desuden arbejdet med det, vi har kaldt åbne arrangementer, da de henvender sig 

til alle interesserede borgere. De er tilrettelagt sammen med andre kulturinstitutioner, som fx 

Kommunens Kulturgalakse, Søllerød Menighedsråd ved Georg Lund og museet – og vi forsøger at 

rette tilbuddene mod familier med børn. 

I foråret var der et påskearrangement, som vi har haft før i Sognegården, hvor gamle traditioner 

genfortælles og genopleves af nye generationer. Eksempelvis Påskelege med æggetrilling her i 

Sognegården, som vores kasserer Henrik Støtt stod for, og gamle påskeskikke på landet, som jeg 

fortalte om. 

I efteråret var det arrangementet ”Åben Boplads” fra jægerstenalderen, der fandt sted hen over en 

hel lørdag på Vedbækfundene på Gl. Holtegård. Vi havde i bestyrelsen en ide om sammen med 

Vedbækfundene at skabe en række arbejdende værksteder, hvor gamle teknikker kunne prøves. Det 

greb om sig, og ikke mindst Vedbækfundene med Anne Gurlev og Janni Holm Larsen samt Helle 

Normand fra Kulturgalaksen gjorde BOPLADSEN meget spændende og lærerig for de rigtig mange - 

mere end 200 - der besøgte den.  

Der er initiativer i gang for at gentage arrangementet slut august eller begyndelsen af september. 

Det var en del om arrangementerne, men de har også fyldt meget. 

Andre aktiviteter 

Selskabet har naturlig også på en række andre områder levet op til sit formål. 

Bevaringsudvalget under Selskabet, der har til formål at holde øje med bygge- og anlægsvirksomhed, 

har læst og kommenteret lokalplaner og holdt øje med landskabelige og arkitektoniske værdier – at 

disse ikke forringes. Dette er mere udførligt beskrevet i min skriftlige beretning, og det er også omtalt 

i Søllerødbogen 2010. 

Bevaringsudvalget består nu af Carl Steen Berggreen og Jan Britze. 

2010 har i høj grad været præget af vores arbejde i ”Partnerskabet til bevaring af de historiske 

monumenter i Rudersdal Kommune” i et samarbejde mellem kommunen, ”Birkerød Historiske 

forening” ved Marius Hansen og vores selskab. 

I foråret 2010 fik vi ”de talende skilte” i jorden, og senere på året foreslog jeg på vore vegne, at der 

blev udarbejdet en folder med kort over de talende monumenter, så endnu flere af kommunens 

borgere kunne få glæde af dette nye tiltag med audioguide ved nogle af vore monumenter. Folderen 

ligger på stolene i aften – alle kan hente den på bibliotekerne – eller I kan downloade flere fra nettet, 

det står i folderen.  

Vi håber, I vil bruge den i sommerens løb. 

I løbet af efteråret er det hensigten at udvide antallet af ”talende monumenter” med en 7-8 stk. 

Ligesom jeg har foreslået, at vi så på muligheden af at udarbejde noget undervisningsmateriale om 

de talende monumenter, som skolerne kunne bruge. 
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”NYT fra lokalhistorien”, vores blad udkom som sædvanligt i februar og i september. 

Mailservice benyttes nu af 230 medlemmer, og jeg har udsendt en række mails i årets løb. De har fx 

mindet om arrangementer og fortalt om nye udstillinger på museet eller arkivet, om bøger, om 

dublering af besøg med mere. Hvis I ikke allerede har tilmeldt jer vores mailservice, så gør det via 

hjemmesiden, eller i øjeblikket endnu nemmere - send en mail til vores sekretær, Birgit Simonsen, på 

museet – BS@rudersdal.dk. 

Tilskud fra kommunen 

Selskabet har modtaget 45.000 kr. fra Rudersdal kommune i støtte til vores arbejde for 2010, og det 

vil vi også få i år. 2011 er sidste år af den 3-årige driftsaftale, som vi har været meget glade for. Det er 

en ordning, vi vil søge om fortsættelse af. Kassereren vil komme nærmere ind på dette område. 

Hjemmesiden 

Vi har i en række år haft hjemmeside under Museets hjemmeside, Rudersdalmuseer.dk, men 

kommunen har på det seneste fornyet/ændret deres hjemmeside meget med det resultat, at det er 

blevet vanskeligt at finde ind til Historisk-topografisk Selskab. Det er derfor vor tanke at få vor egen 

hjemmeside – og vi har forlængst sikret os domænenavnet HISTTOP.dk – som er nemt at huske. 

Kassereren vil vende tilbage til dette punkt senere. 

Årets program 

Årets program indtil nu kender I. Men her til sidst kommer lidt om resten af året. 

Sensommerudflugten den 4. september har I fået brev om. 

Og i slutningen af september er der arrangeret en tur rundt i Nærum med Susanne Viby, forfatteren af 

”Os fra Nærum”. 

Senere på efteråret fortæller Lisbet Hein om Hirschholm Slot og Slotsholmen, og vi besøger Hørsholm 

kirke og Hørsholm Egns Museum. 

Ved et senere arrangement kommer lederen af udgravningerne til den københavnske metro, Lene 

Høst Madsen, og beretter om de nye spændende oplysninger om Københavns historie, som 

udgravningerne bragte for en dag. 

Niels Peter Stilling vil en aften fortælle om nogle af vore mange monumenter, mindesten, som vi har 

stående rundt omkring i kommunen. 

Og vores nye bog om vejnavne vil også få en aften. 

Det vil alt sammen blive omtalt i Nyt, som udkommer til september. 

 

Til sidst i denne beretning er det væsentligt for mig at få lejlighed til at sige tak, en stor tak, til museet 

og til Arkivet og deres personale for et fint samarbejde med vores selskab. Tak også til 

mailto:BS@rudersdal.dk
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kulturafdelingen i kommunen og til vores nye sekretær Birgit Simonsen, som vi er glade for er blevet 

ansat, og hvis rare stemme, I hører, når I ringer. 

 Tak for i år. 

Beretningen blev godkendt. 

3  Regnskab og budget 

3.1 Regnskab 2010 

Kassereren Henrik Støtt gennemgik det uddelte regnskab. 

Der har været en massiv tilgang af nye medlemmer, således at vi i dag har 1080 medlemmer. 

De vigtigste punkter i regnskabet: 

 Resultat på ca. 24.000 kr. 

 Kommunens tilskud er 45.000 kr. 

 Søllerødbogens trykkepris varierer, men er blevet mindre efter at en lokal trykker er kommet 

til. 

 Forsendelsesomkostninger holdes nede ved hjælp af frivillige uddelere. 

 Posten aktiviteter indeholder bl.a.: 

o Sensommerudflugten, der som aftalt med generalforsamlingen, hviler i sig selv. 

o Et støttebeløb på 10.000 kr. til Susanne Vibys bog: ”Os fra Nærum” er bogført her. 

Spørgsmål fra salen 

Ejner Hoff: Den faktiske renteindtægt afviger meget fra det budgetterede beløb for 2010 på 

4000 kr. 

Henrik: Budgetbeløbet er en fremskrivning fra 2008. Siden har situationen ændret sig. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

3.2 Budgettet 2012 

Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte budget for 2011 med følgende bemærkninger: 

 75.000 kr. er budgetteret i tilskud fra kommunen. Det skal bl.a. dække udviklingen af en ny 

hjemmeside med 30.000 kr. ud over de forventede 45.000 kr. til aktiviteter. 
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 Bogsalget er sat til 10.000 kr., idet vi forventer, at de nye bøger kan øge salget i forhold til fx i 

år. 

 Omkostningerne til Søllerødbogen er som sædvanligt budgetteret forsigtigt. 

Trykkeomkostningerne afhænger af sidetallet og dermed af artiklernes omfang, der endnu 

ikke er kendt. Portoen er steget, men forsendelsesomkostningerne kan reduceres betydeligt, 

hvis der melder sig et tilstrækkeligt antal frivillige uddelere. 

 Administrationen er øget med omkostningerne til etablering af hjemmesiden på 30.000 kr. 

Budgettet blev vedtaget. 

4  Fastlæggelse af kontingent 

Henrik Støtt foreslog at fastholde kontingentet for 2011 på samme størrelsen som 2010, dvs. 250 

kr./år. 

Det blev vedtaget. 

5  Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6  Valg ifølge vedtægterne 

På valg var: 

Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: 

 Henrik Støtt genvalgt 

 Morten Trommer valgt 

 Jan Britze valgt 

 Georg Lund valgt 

Første suppl. Martin Wilson valgt 

Anden suppl. Susanne Rud valgt 

 

Revisorer: Lis Vorsting genvalgt 

 

Birgitte Warming, Ernst Goldschmidt og Jørgen Langebæk var på valg men ønskede ikke at fortsætte. 

Anita takkede de tre for deres indsats i bestyrelsen og for foreningen. 

Birgitte trækker sig af helbredsmæssige årsager. Ernst og Jørgen har igennem flere år gerne villet 

trække sig, hvis der var yngre kræfter, som ville tage over, hvilket der er i år. 
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7  Eventuelt 

 Anita nævnte, at Svend Balslev, der været aktiv i foreningen, døde for kort tid siden. 

 Anita opfordrede til, at man melder sig frivillig til uddeling af Søllerødbogen. 

 

Generalforsamlingen sluttede 20:20. 

Foredrag 

Efter generalforsamlingen holdt arkæolog Jens Vellev med stor succes foredraget: 

Tyge Brahes liv på Hven og hans død i Prag. 

 

Søren P. Petersen / 2011-5-26 

 


