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Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen 
 

Referat af ordinær generalforsamling, 

torsdag 31. maj 2012 

Deltagere 

Til stede var ca. 145 medlemmer. 

Fra bestyrelsen mødte 

Anita Mikkelsen, Henrik Støtt, Niels Peter Stilling, Carl Steen Berggreen, Jan Britze, Peter M.M. 

Christensen, Jens Johansen, Georg Lund, Sanne Rud, Martin Wilson, Søren P. Petersen. 

Afbud fra bestyrelsen 

Morten Trommer, Birgitte Schjerning Povlsen 

Mødested 

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte 

Referat 

Søren P. Petersen 

1  Valg af dirigent 

Erik Helmer Pedersen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne §4, stk. 2. 

2 Formandens beretning 

Formanden, Anita Mikkelsens beretning: 

Søllerødbogen udkom 22/5, hvori beretningen kan læses. 

Søllerødbogen udkom i fin form i sidste uge.  

Og det er vi rigtig glade for – de fleste har sikkert fået den, men næppe nået at læse min årsberetning 

for 2011. 

I aften får I så beretningen i en lettere udgave med fokus på bl.a. de mange arrangementer og 

initiativer, vi har sat i værk eller har været en del af i 2011. Alt sammen på områder, bestyrelsen 

mener, har været med til at fastholde og forøge interessen for vor egn set i et historisk perspektiv - og 

i det hele taget fremme borgernes interesse for vores fortid - det være langt tilbage, eller den, der er 

ganske tæt på. 
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Mere generelt kan man sige, at uden forståelse og indsigt i, hvad der er gået forud for os, kan det 

være sværere at forstå nutiden og endnu sværere at få indflydelse på fremtiden. 

For at understøtte disse bestræbelser har Histtop i løbet af året 2011 bl.a. udgivet flere publikationer, 

haft et fint samarbejde med en række kulturinstitutioner og mennesker, fået ny hjemmeside og ikke 

mindst afholdt en del arrangementer. 

Arrangementer 

Først kort om arrangementerne, vi sammen har været en del af: 

Det blev kunstbogen ”Landskabsmalerier fra Rudersdalsegnen 1785-1952”, der dannede baggrunden 

for det første arrangement, hvor Niels Peter Stilling i sit foredrag viste og fortalte os om de mere end 

60 malerier, som kommunen ejer. 

I løbet af foråret besøgte vi Post og Tele Museet – vi dublerede besøget, da mange gerne ville med. 

Det er et interessant og levende museum, og vi fik tillige et foredrag om valg af motiver til vore 

mange frimærker gennem tiden. 

Det er også spændende at følge med i, hvordan de nyeste arkæologiske udgravninger i vores område 

giver ny spændende indsigt i vores fortid. Arkæolog og museumsinspektør, Ole Lass Jensen, holdt 

foredraget med titlen ”Fra velmagtsdage til krisetid – i oldtidens Rudersdal”.  Han fortalte om, hvad 

man nu ved om bl.a. vore forfædres liv langs Øresundskysten.  

Nu er udgravningerne i forbindelse med udvidelsen af motorvejen også gået i gang, og Ole Lass 

Jensen har lovet i september måned at fortælle og vise frem i udgravningerne ved Langhaven – det er 

i det mindste en god sidegevinst ved udvidelsen af motorvejen. 

Tæt på sommertid sidste år gik vi en dejlig byvandring omkring Søllerøds kerne – eller rettere vi gik 

byvandringen to gange med de mange interesserede medlemmer, der gerne ville høre om Carlsminde, 

Odinshøj, Søllerød Kirke, slottet og ikke mindst de gamle forretninger, som havde ligget på 

Søllerødvej, og familie Wibroes østerlandske have. 

Sensommerudflugten gik for 80 af medlemmerne til nogle af de mange smukke steder, vi har så tæt 

på. Det blev med Niels Peter Stilling som guide et besøg på Frederiksborg Slot, barokhaven, 

Fredensborg Slotskirke, Esrum kloster og til sidst et blik på Normansdalens særegne statuer. 

Efteråret bød på en godt besøgt byvandring i Nærum med Susanne Viby, som kender meget til 

Nærum gennem sit arbejde som redaktør af bogen ”Os fra Nærum”. 

Senere på efteråret gik turen til Hørsholm Slotspark, kirken og sluttede af i Hørsholm Egns Museum. 

Museumsinspektør Lisbet Hein fortalte om dette smukke område, hvor engang det utrolige 

Hirschholm Slot lå, men hvor det overordnede haveanlæg stadig kan opleves. 

Året afsluttedes af Lene Høst Madsen, der er projektleder på udgravningerne i forbindelse med 

metrobyggeriet. Det var utrolig spændende at høre og se noget af det middelalder-København, som 

arkæologerne finder ved udgravningerne under vores nuværende København. 
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Desuden har jeg lyst til også blandt arrangementerne at omtale Selskabets, vores, 70 års jubilæum, 

selvom det først fandt sted i 2012. Det blev en fin aften, hvor rigtig mange kom. Bestyrelsen havde 

bestemt, at der ikke skulle være tilmelding, at alle, der havde lyst, skulle kunne komme. Det blev et 

tilløbsstykke. Første en dejlig musikalsk oplevelse i Søllerød Kirke med Claus Lyngbye ved orglet og 

siden vin og kage i Sognegården og et tilbageblik på vore mange Søllerødbøger, som Niels Peter 

Stilling causerede over. 

Generalforsamlingen sidste år den 26. maj samlede, hvad Sognegården her kunne rumme, og blev 

som i år ledet af vores tidligere formand Erik Helmer Pedersen. Som nyt medlem af bestyrelsen valgte 

vi Georg Lund, og til suppleanter Martin Wilson og Sanne Rud.  

Foredraget efter generalforsamlingen var meget aktuelt arkæolog Jens Vellev, som i løbet af året 

havde lukket Tyge Brahes grav op nede i Prag, og han fortalte om denne spændende mand, som 

boede tæt på, på Hven i slutningen af 1500-tallet. 

Vores Bevaringsudvalg, der består af Carl Steen Berggreen og Jan Britze, har læst og kommenteret 

alle de nye lokalplanforslag, der har været fremsat i løbet af 2011, og enkelte af vore bemærkninger 

er da også kommet med i de endelige udformninger. 

Udgivelser 

Med hensyn til udgivelser var vi så heldige i 2011 ud over Søllerødbogen også at kunne udgive 

vejbogen. Først om Søllerødbogen, igen en smuk bog med interessante artikler – deriblandt også en 

GYSER ”Mordet i Øverød”. Selskabet siger forfatterne en stor tak for fint arbejde, og takken går også i 

høj grad til redaktøren Niels Peter Stilling – desværre blev bogen sidste år forsinket og kom først i 

august – det beklager vi, men den var af samme fine kvalitet som sædvanligt. 

Som noget ganske særligt kunne vi i slut-2011 udsende ”Vejbogen fra Aggershvile Allé til Øverødvej”. 

En bog der alene består af lokalhistorie, og som der står i forordet: 

 ”Vi færdes konstant på dem. Vi bor på dem. Og vi nævner dem i ét væk i daglig tale. Men hvor ofte 

tager vi os tid til at stoppe op og tænke over, hvorfor de nu hedder, som de hedder?” Og det er det, 

bogen handler om. 

Det blev en fin bog af Casper Christiansen og Martin Dahl med Niels Peter Stilling som redaktør og 

Morten Trommer, der tog sig af de mange væsentlige billeder. Peter Lassen fra Idon tryk skal også 

nævnes – han er dygtig til at få vore bøger til at fremstå så smukt. Bogen er blevet solgt for 200 kr. i 

butikkerne og til medlemmerne for 100 kr. Har I ikke allerede købt et eksemplar – så skulle I gøre det, 

også til gaver. Martin Dahl fortalte yderligere om bogen på selve udgivelsesdagen her i Sognegården 

for medlemmerne. 

Kommunikation med medlemmerne 

Bestyrelsens kommunikation med medlemmerne har i en del år været gennem vores medlemsblad 

”Nyt fra lokalhistorien”, som vi fortsat udsender to gange årligt. Det har vi så i de sidste ca. tre år 

suppleret med mailservice. Det er en rigtig god måde at komme i kontakt med medlemmerne ind 

imellem udsendelsen af medlemsbladene. Og skulle der være nogle, som ikke har tilmeldt sig, så gå 

ind på hjemmesiden, og tilmeld jer, eller giv mig jeres mailadresse, evt. i aften.  
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Ud over disse kommunikationsmuligheder har vi nu fået egen hjemmeside – dvs. NY hjemmeside - og 

den håber vi, at alle får stor glæde af. Tidligere var vi en del af Rudersdal Museers hjemmeside, men 

med ændringer af denne blev vi for usynlige, så tiden var kommet til at blive selvstændige. Navnet 

havde vi sikret tidligere, og det kan ikke være bedre: www.histtop.dk. Hjemmesiden blev etableret i 

begyndelse af i år - og Søren Petersen, som har sat den i værk, vil vise lidt om, hvad den dur til under 

punktet evt. Nyudviklingen støttes af kommunen med 20.000 kr. 

Samarbejdspartnere 

Som i de andre år har Selskabet haft et fint samarbejde med Rudersdal Kommune i ”Partnerskabet”, 

som jo består af repræsentanter fra kommunen, kulturforvaltningen med museet, samt de to 

historiske foreninger, Birkerød lokalhistoriske, og vores selskab, der arbejder for at bevare vore 

monumenter m.m.  

Ved sidste generalforsamling lå der en ny brochure på stolene – ”Gå i naturen og oplev kulturen” om 

vore ”talende monumenter”. Siden da er yderligere otte monumenter gjort talende – hvilket jo 

betyder, at man kan ringe til det nummer, der står på skiltet ved monumentet, og få fortalt om 

monumentet og stedet. Blandt de nye talende er Bybrønden ovre ved museet og Bystævnet i Øverød. 

Den første brochure er brugt op, og nu kommer en ny med de nye skilte på, og denne gang med GPS-

koordinater. Brochuren vil ligge på biblioteker, museer m.v. og kan downloades fra kommunens 

hjemmeside og vores. 

I partnerskabet har vi også haft en ide/ønske om, at vore mindesmærker i kommunen kunne 

indgå/supplere undervisningen i skolerne i historie og dansk – hvor lokalhistorien også er et emne. 

Her kunne ”Rudersdals monumenter blive en indgang til lokalhistorie, danmarkshistorie og 

verdenshistorie, ”den lille historie” i ”den store historie”. Jeg har derfor skrevet et forslag til, hvorledes 

dette kunne ske, og det arbejder partnerskabet og kulturforvaltningen videre med i samarbejde med 

skoleforvaltningen – som vi håber ender med at blive et undervisningstilbud til skolerne.  

Selskabet har også de sidste par år ønsket at være med i/tage initiativer til åbne, familieorienterede 

arrangementer i kommunen. Det har vi gjort sammen med Kulturgalaksen under kulturforvaltningen, 

Rudersdal Museer og Søllerød Menighedsråd. Et fint samarbejde, som vi er rigtig glade for. I 2011 var 

der i foråret arrangementet ”Hvem vil være med til at bygge et babelstårn” af genbrugsmaterialer i 

forbindelse med Museets udstilling ”Hjem fra genbrugspladsen”. I efteråret var vi sammen med 

museet og kulturgalaksen med i ”Åben Boplads på Vedbækfundene”, som var en gentagelse af et 

lignende arrangement i 2010, som vi havde idesat. I år vil Vedbækfundene på ny arrangere denne 

dejlige historiske dag. Så tag børn eller børnebørn med. 

Den samme målgruppe, familier med børn fra 8-9 år og opefter tilbydes på søndag den 3. juni at være 

med i rollespilslaget: Svend, Knud og Valdemar. Det foregår lige her mellem Kirken, sognegården og 

museet ledet af Rollespilakademiet. I kan se mere om det i NYT og å hjemmesiden. Kom og vær med. 

Appel og tak 

Til sidst vil jeg gerne understrege betydningen af, at vi alle er med i og støtter en forening som 

Historisk-topografisk Selskab, der bidrager til at varetage de kulturelle interesser for borgerne i 

http://www.histtop.dk/
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kommunen – ud over dette får vi en flot bog og tilbud om arrangementer med forskelligt historisk 

indhold – alt sammen for vores beskedne kontingent. 

Vi skulle gerne fortsat være en stor forening, som kan blive hørt – så husk, at vi skal anbefale vores 

selskab til venner og bekendte. 

Nu til allersidst en tak til de mange, som har hjulpet med at bringe Søllerødbogen ud i år – og det har 

sparet mange penge - over 40 kr. for hver bog, der blev afleveret – der var kun lidt tid til 

udbringningen, da vi så gerne ville have, at medlemmerne fik den inden generalforsamlingen – måske 

er der flere, der vil hjælpe næste år, så giv mig endelig jeres navn, eller giv det til sekretæren på 

museet. Samtidigt er I altid meget velkomne med gode ideer til vores arbejde i bestyrelsen. 

Tak til samarbejdspartnere, Rudersdal Kommune, og specielt til Rudersdal Museer og dets personale 

med vores sekretær Birgit Simonsen i spidsen - - og tak for mange glade smil og venlige ord i det 

forløbne år. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Niels Brüel: Niels takkede for den lokalhistoriske aktivitet på Søllerødegnen. Specielt fremhævede 

han, at Nærum er blevet kulturhistorisk styrket i det forløbne år, bl.a. pga. at lokalarkivet er flyttet 

tilbage til Nærum og med Susanne Vibys bog ”Os fra Nærum”. Niels nævnte også, at museet måske 

skulle interessere sig for ”Olsens varehus”, der nu er til salg, efter at Fru Olsen er afgået ved døden. 

Han bemærkede, at det af Niels’ far afleverede Beredsskabs-skab igen er vist og beskrevet i en artikel 

i Søllerødbogen. Han opfordrede til, at man afleverer de gamle effekter til museet. Endelig gjorde 

Niels opmærksom på, at ”Findveji.dk” den 22. september åbnes i Kirkeskoven. 

Anita: Takkede Niels. 

Beretningen blev godkendt. 

3  Regnskab og budget 

3.1 Regnskab 2010 

Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte regnskab for 2011. 

 2011 endte med at det planlagte underskud blev ca. 30.000 kr. mindre end forventet. 

Resultatet blev -63.480 kr. Egenkapitalen er derved reduceret fra ca. 356.200 kr. til 292.700 

kr. 

 Bogudgivelsen ”Vejnavne – fra Aggershvile Allé til Øverødvej”, der udkom i efteråret 2011, 

blev finansieret underskuddet og med henlæggelser fra 2010. Salget af bogen har på den 

anden side sammen med færre administrative udgifter bidraget til at reducere underskuddet 

i forhold til budgettet.  
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Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen. 

Regnskabet blev godkendt. 

3.2 Budgettet 2012 

Kasserer Henrik Støtt gennemgik det uddelte budget for 2013 med følgende bemærkninger: 

 Vi budgetterer med 1.000 medlemmer og med et tilskud fra kommunen på 45.000 kr. 

Tilskuddet er allerede forhåndsbevilliget. 

 Bogsalget er budgetteret med 10.000 kr., hvilket er tilbage på ”normalen”, da vi må formode, 

at bogen om vejnavne har mættet efterspørgslen. 

 Sensommerudflugt er af bestyrelsen foreslået budgetteret til 4.000 kr., hvilket dækker entre 

og guider på lige fod med selskabets andre arrangementer. 

 Samlet er der budgetteret med et overskud på 7.000 kr. i 2013. 

Budgettet blev taget til efterretning/vedtaget. 

4  Fastlæggelse af kontingent 

Henrik Støtt foreslog at fastholde kontingentet for 2012 på samme størrelse som 2011, dvs. 250 

kr./år. 

Det blev vedtaget. 

5  Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6  Valg ifølge vedtægterne 

På valg var: 

Formand: Anita Mikkelsen => genvalgt 

 

Til bestyrelsen blev genvalgt/valgt: 

 Birgitte Schjerning Povlsen => genvalgt 

 Niels Peter Stilling => genvalgt 

 Peter M.M. Christensen  => genvalgt 

 Lars Bo Hansen => genvalgt 

Første suppl.: Ingen på valg og ingen opstillet 
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Anden suppl.: Ingen på valg og ingen opstillet 

 

Revisorer: Ena Berg => genvalgt  

 

Jens Johansen var på valg, men ønskede ikke at genopstille. 

 

Anita takkede Jens Johansen for hans store og indsats gennem årene i bestyrelsen, i udvalg, som 

forfatter, foredragsholder og i foreningen som helhed. Jens modtog et stort bifald fra salen. 

7  Eventuelt 

Hjemmesiden 

Søren gennemgik selskabets nye hjemmeside, www.histtop.dk, som blev lanceret ved årsskiftet 

2011/2012. Besøgstallet var allerede i januar 2012 nået op på 332 besøg. Siden er besøgstallet steget 

støt, således at det i maj er på ca. 645 besøg pr. måned. 

De talende monumenter 

Af hensyn til fremtidsplanerne for de talende monumenter spurgte Anita forsamlingen, hvor mange 

der havde en smartphone. Der var der 5-10 (ca. 4-7 %), som havde. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30 

Foredrag 

Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling foredrag om: 

Kunsten, Kirken og Kroen i Søllerød 

der var relateret til udstillingen i Sognegården med 43 af museets malerier om emnet. 

 

Søren P. Petersen / 2012-5-31 

 

http://www.histtop.dk/

