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Referat af ordinær generalforsamling, 

onsdag 26. maj 2016 

Deltagere 

Til stede var ca. 100 medlemmer. 

Fra bestyrelsen mødte 

Anita Mikkelsen, Georg Lund, Jan Britze, Niels Peter Stilling, Sanne Rud, Verner Hylby, 

Søren P. Petersen, Lars Bo Hansen, Birgitte Scherning  Povlsen, Steen Pedersen, Carl Steen Berggreen, 

Carsten Erichsen, Axel Bredsdorff 

Mødested 

Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13, 2840 Holte 

Referat 

Søren P. Petersen 

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 varslet i februar og annonceret i Rudersdal Avis 3. maj 2016.  

2 Formandens beretning 

Man kan nemt få det indtryk, at verden for mange unge  i stort omfang opleves gennem en 

smartphone. Selskabets udflugter er på en helt anden måde med til at levendegøre lokalhistorien, 

når vi får historien, der hvor det skete.  

2015 var et godt år for Selskabet, der har haft stor opbakning til alle dets arrangementer – og vi har 

haft mange af dem.  

Det blev til 16 arrangementer, som har været annonceret i NYT fra Lokalhistorien, på vores 

hjemmeside og via ca. 500 e-mailadresser. Man kan tilmelde sig mailservice på vores hjemmeside. 

Foredrag og udflugter 2015: 

 Kaj Elkrog: Industrien i Nærum. 

 Niels Peter Stilling: Herregårde i Skåne. 



 

2/5 

 Søren P. Petersen: Udflugt til Akademisk Skytteforening (Den blev gentaget senere) 

 Søren P. Petersen og Jon Voss: Udflugt til Aggershvile-området. 

 Niels Peter Stilling: Rundvisning på Asminderød Kirkegård. 

 Udflugt til Kastellet med rundvisning ved Kastellets Venner. 

 Niels Peter Stilling og Jon Voss: Vandretur ved Næsseslottet. 

 Morten Meinert Jensen, Svend Christensen og Søren P. Petersen: Byvandring i Skodsborg i 

forbindelse med 70 årsdagen for befrielsen 5. maj 1945. 

 Sensommerudflugt til Skåne. 

 Dines Bogø: Besættelsen i Rudersdal og de omliggende kommuner. 

 Ole Lass Jensen: Nyt lys på Nordsjællands jernalder. 

 Niels Peter Stilling og Lars Bo Hansen: Udvandring til Amerika fra Søllerødegnen. 

 Søren P. Petersen og Jon Voss: Udflugt til Mølleåen mellem Ørholm og Nymølle. 

 Jon Voss, Niels Peter Stilling og Axel Bredsdorff: Besøg i Mothsgårdens nyrestaurerede 

hovedbygning og den nye udstilling ”Rudersdal på lærredet”. 

 Niels Peter Stilling: Rundvisning på Søllerød Kirkegård. 

 Mette Wille, Søllerød Menighedsråd, Rudersdal Kulturafdeling: ”Lav din egen julekrybbe”. 

 

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

Andre aktiviteter 

 Havnedagen i Vedbæk i august, hvor Selskabet var til stede og fortalte om foreningen. 

 Nærum Kulturdag i juni. 

 Frivilligbørs i september, hvor vi byttede ydelser foreningerne imellem. 

 Deltager i Kulturparaplyen. 

 Folkemøde på Havarthigården. 

 Støttet De røde Portes Venner. 

 Museets brugerråd (nyt i 2015). 

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

herunder arbejdet med ”de talende monumenter”. 

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

nødvendigt. Grotten, ”Suhms Minde”, er det mest synlige resultat. Etablering af QR-kode ved 

monumenterne. 

 Lokalhistorisk Kanon er ved at være færdig. 

 Søllerødbogen – er udkommet. Anita takkede forfatterne og redaktøren Niels Peter Stilling.  

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

arrangementer og med små artikler. 

 Nyhedsservice via e-mail. 

 Hjemmesiden, www.histtop.dk. 

 Tilskud til Jens Jørn Gjedsteds bog: Jazz i Reprisen. 

 Samarbejder 

 Selskabet har et fint samarbejde med Søllerød Menighedsråd og kulturelle foreninger. 

Specielt skal kulturafdelingen i Rudersdal Kommune nævnes. De har i 2015 tildelt Selskabet 

http://www.histtop.dk/
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et driftstilskud på 35.000 kr.mod tidligere  45.000 kr. Tilskuddet er blevet reduceret til pga. 

vores tilsyneladende store egenkapital og vores lave kontingent i forhold til, det vi giver 

medlemmerne.  

Egenkapitalen skal foruden bogudgivelse også bruges til et digitaliseringsprojekt, hvor det er 

planen, at alle Søllerødbøger digitaliseres, således at de bliver søgbare mht. stednavne og 

navne. 

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

tak til Birgit Simonsen, som udfører et gedigent sekretærarbejdet for Selskabet. 

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

trykte materialer. 

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

 

Flere detaljer i årsberetningen kan læses i Søllerødbogen 2016, der udsendes til medlemmerne i de 

kommende uger. Anita opfordrede alle til at hjælpe med at uddele Søllerødbogen. De pakkers fredag, 

27. maj og tirsdag, 31. maj. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen 

Beretningen blev godkendt. 

3  Regnskab og budget 

3.1 Regnskab 2015 

Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte regnskab for 2015. Verner fremhævede bl.a.: 

 Der er 25 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent. 

 Tilskuddet fra Rudersdal Kommune faldt til 35.000 kr. 

 Søllerødbogen blev billigere end budgetteret. 

 Sensommerudflugten gik lidt i minus. 

 Resultatet for 2015 endte som budgetteret med et underskud på 19.000 kr. 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen. 

Regnskabet blev godkendt. 

3.2 Budgettet 2017 

Kassereren, Verner Hylby, gennemgik det uddelte budget for 2017 med bl.a. følgende bemærkninger: 

 Der er budgetteret med 900 medlemmer. 

 Der er budgetteret med ca. 20.000 kr. i underskud. 
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Kommentarer og spørgsmål fra salen 

Ingen 

Budgettet blev vedtaget. 

4  Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes i 2017 med samme beløb som 2016, dvs. 250 kr./år. 
 
Verner Hylby meddelte, at kontingentet for 2018 sandsynligvis bliver nødt til at stige for at modvirke 
underskuddet og det faldende tilskud fra Rudersdal Kommune. 
 
Kontingentet 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: 

 Birgit Schjerning Povlsen => genvalgt 

 Niels Peter Stilling => genvalgt 

 Søren P. Petersen => genvalgt 

 Carl Steen Berggreen => genvalgt 

 Axel Bredsdorff => nyvalgt 

 Carsten Erichsen => nyvalgt 

 

Lars Bo Hansen og Jan Britze har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

 

Suppleanter: Christoffer Buster Reinhardt => nyvalgt som suppleant 

  

Revisor: Ena Berg => genvalgt 

7  Eventuelt 

Anita takkede Jan Britze, der har taget sig omhyggeligt af, om der er ”ugler i mosen” i vores 

lokalplaner. 
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Også tak til Lars Bo Hansen, som har været meget inspirerende med friske ideer og samtidigt villig til 

at føre forslagene ud i livet. 

Niels Peter Stilling takkede Peter Lassen fra Idon Tryk. Herefter præsenterede han Søllerødbogen 

2016 med billeder fra bogen.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45 

Foredrag 

Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling et foredrag om ”Magleås og Åsebakken”. 

 

Søren P. Petersen / 26. maj 2016 


