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HØSTERKØB GRUNDEJERFORENING

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013
Dato:

21.03.2013

Sted:

HØSTERKØB FORSAMLINGSHUS

Tid:

kl. 19.30

01.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog advokat Søren Stenderup Jensen – valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed fuldt og helt beslutningsdygtig.

02.
Bestyrelsens beretning.
02.01.
Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune var blevet indbudt, men havde ikke mulighed for
at deltage i generalforsamlingen. Jens Ive har i stedet inviteret foreningens medlemmer til et
besøg på rådhuset i Holte den 23. april, 2013 kl. 19.00. Programmet for dette besøg vil blive
udsendt per mail til alle medlemmer.
02.02.
Tur i Høsterkøb med ledende medarbejdere fra miljø og teknik i Rudersdal Kommune.
Målsætningen med denne tur rundt i Høsterkøb var at give nøglepersoner i forvaltningen et
indtryk af landsbyens miljø inklusive markante steder – kirken, skovkirkegården, Friheden,
Høsterkøb Skole, Asyldammen, Høsterkøbgård, Høsterkøb landområde, Femsølyng, Magleås,
Vor Frue Kloster og Åsebakken.
Det var vort indtryk, at deltagerne fik en langt bedre forståelse af, hvorfor Høsterkøb er en
bevaringsværdig landsby af særlig kulturhistorisk værdi. Helt konkret har turen resulteret i
en mere konstruktiv dialog med forvaltningen i Rudersdal Kommune.
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02.03.
Strategi for byens parker og grønne områder.
Forslaget til strategien kan findes på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Høsterkøb
Grundejerforening indgav følgende høringssvar:

Høringssvar:

Strategi for byens parker og grønne områder.

Indledningsvis finder vi det meget positiv, at Rudersdal Kommune med strategien søger at optimere både
benyttelse og den fremtidige beskyttelse af den natur og de miljøer, som efter vor mening bidrager til at give
Rudersdal Kommune den grønne profil.
Naturområderne i Rudersdal Kommune giver i sig selv borgerne mange udfoldelsesmuligheder, hvilket er en
betydende faktor, når det gælder livskvalitet. Vi finder det derfor af vital betydning, at man også i den
fremtidige strategi sikrer, at naturområderne og deres miljø bevares for eftertiden.
Vi er opmærksomme på, at materialet er udarbejdet som et værktøj, der blandt andet skal benyttes i
samarbejdet mellem kommunens afdelinger samt som grundlag for fremtidige handlingsplaner. Vi finder det
positivt og progressivt, at materialet er sendt til høring, således vi har fået mulighed for at fremkomme med
konstruktive kommentarer.
I vort arbejde med det foreliggende materiale har vi i høj grad koncentreret os om vort lokalområde ud fra
erkendelse af, at andre er mere kvalificerede til at kommentere de afsnit, som omhandler andre lokalområder
i Rudersdal Kommune.
Vi kan ikke undlade også at komme med kritiske bemærkninger, men det skal kun tages som udtryk for, at
fremskridt meget ofte genereres gennem en positiv debat.
Rudersdal Kommune havde den 29.november 2012 indbudt kommunens grundejerforeninger til et
informationsmøde, hvor man benyttede lejligheden til at opfordre grundejerforeningerne til aktivt at arbejde
på flere områder.
Det foreliggende materiale ville efter vor mening netop have været et område, hvor de enkelte
grundejerforeninger kunne have ydet et positivt bidrag i kraft af deres kompetencer og indgående kendskab
til lokalområdernes natur, struktur og sociale mønstre og strømninger.
Det er vor vurdering, at materialet i høj grad – i alle tilfælde, når det gælder Høsterkøb netop ikke reflekterer
disse faktorer, som alt andet lige må anses for vitale i en strategi af denne art – ikke mindst, når den i sin
endelige form også skal danne basis for fremtidige handlingsplaner
Generelle betragtninger om det foreliggende materiale: Strategi for byens parker og grønne områder.
Materialets titel sender i sig selv et negativt signal – det er en titel, som kan være anvendelig i en storby, men
den yder absolut ikke retfærdighed, når det drejer sig om Rudersdal, hvor naturområderne er dominerende parkerne er blot værdifulde kuriositeter.
Det er vigtigt allerede i titlen, at underbygge Rudersdals image:
Strategi for Rudersdals naturområder.
Flere steder i materialet anvendes betegnelsen ’Bydelsprofil’, hvilket igen mest af alt relaterer sig til
storbysamfund, men absolut må betegnes som uegnede i forbindelse med den struktur, som kendetegner
Rudersdal Kommune, der netop er karakteriseret af åbne landskaber med byer, landsbyer samt mindre
spredte bebyggelser.
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Derfor anser vi det mere korrekte at benytte overskrifter som: Holte – Birkerød – Landsbyen Høsterkøb –
landsbyen Isterød - området Gøngehuse etc. Betegnelser af denne art er mere beskrivende samtidig med, at
de bidrager til en styrkelse af Rudersdals image, som en kommune med en spændende og varieret struktur.
Materialets geografiske opdeling overskrider mange steder de traditionelle grænser mellem Rudersdals
områder, hvor netop de charmerende varierende lokale profiler – kulturelt, historisk såvel som socialt
bidrager til at skabe de enkelte stene i Rudersdals mosaik.
Det er naturligvis vigtigt, at de enkelte områder integreres på en naturlig måde, hvilket et spændende
stisystem – gerne med en underbygning af oplevelserne i form af f. eks. historie etc. kan bidrage til
Der forekommer i materialet direkte forkerte betegnelser og der savnes også angivelser af områder, som må
anses for væsentlige i et materiale af denne art. Der opereres med et begreb ’oplevelsesværdier’, der må
betegnes som et meget luftigt og subjektivt begreb, idet det kræver et indgående kendskab til befolkningens
værdisætning af de enkelte elementer. Der kan endog blive tale om en negativ udlægning af de enkelte
elementer, såfremt de rammer helt ved siden af det, som områdets borgere opfatter som værende de bærende
værdier i netop deres lokalområde.
Indledningsvis gjorde vi opmærksom på, at vi anser det foreliggende materiale som et positivt bidrag til
bevarelsen af Rudersdals grønne områder, unikke natur samt sociale og kulturelle struktur.
Tak for et spændende materiale. Det bliver altid kortfattet, når man skal kommentere et sådan materiale,
hvorfor vi meget gerne om ønskes vil uddybe vore kommentarer.
Med venlig hilsen
HØSTERKØB GRUNDEJERFORENING
p.b.v.
L. Boe Hansen
Formand

Baseret på vort høringssvar modtog vi følgende reaktion fra Rudersdal Kommune:
Høsterkøb Grundejerforening (HøG) modtaget d. 14. januar 2013
HøG finder ”det meget positivt at Rudersdal kommune med strategien
søger at optimerer både benyttelse og fremtidig beskyttelse af natur og
de miljøer, som efter deres mening bidrager til at give Rudersdal den
grønne profil”.
1. HøG fremhæver bemærkning om at grundejerforeningerne i
Rudersdal Kommune ”kunne have ydet et positivt bidrag til
strategien i kraft af deres kompetencer og indgående kendskab til
lokalområdets natur, struktur og sociale mønstre og strømninger”.
Grundejerforeningerne blev opfordret til aktivt at arbejde på flere
områder ved fællesmødet med kommunes grundejerforeninger og
kommunen d. 29. november 2012.
2. HG skriver at materialets titel i sig selv sender et negativt signal, ...”
da det er en titel som kan være anvendelig i en storby, men den
yder absolut ikke retfærdighed, når det er drejer sig om Rudersdal,
hvor naturområderne dominerende - parkerne er blot værdifulde
kuriositeter”..
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3. Betegnelsen ’Bydelsprofil’ er uegnet i forhold til den struktur der
kendetegner Rudersdal Kommune.
4. HøG mener at materialets geografiske opdeling overskrider mange
steder traditionelle grænser mellem Rudersdals områder.
Forvaltningens forslag til besvarelse:
Ad. 1. Strategien er sent i offentlig høring i 8 uger netop for at få alle
bemærkninger med. Forvaltningen sætter stor pris på de kommentarer
og rettelser de har modtaget og håber på et samarbejde i det videre
arbejde med Asyldammen i Høsterkøb m.v.
Ad 2. Strategi for byens parker og grønne områder handler, som det
fremgår af strategiens forord, om netop parkerne og de grønne
områder i det bymæssige. Strategien er den første i rækken af
strategier affødt af den Park- og Naturpolitik som blev vedtaget i 2012,
hvor blandt andet strategi for naturområder, skovene m.v. er
kommende strategier. Derfor er naturområderne og skovene udenfor
Ad. 2.
eller omkring byområderne, ikke taget med i nærværende strategi. For
at præciserer dette vil teksten i forordet blive suppleret med en
uddybende tekst om de 6 indsatsområder under Park- og
Naturpolitikken samt de kommende strategier.
Ad 3. Betegnelsen ’bydelsprofil’ vil i Strategien blive ændret til ’byprofil’,
da det som HøG påpeger, kan forstås som om Rudersdal Kommune er
et sammenhængende byområde med forskellige bydele hvilket ikke er
tilfældet.
Ad 4. Strategiens geografiske opbygning forholder sig til
kommuneplanens opbygning hvor Høsterkøb området også omfatter
Ravnsnæs og Isterød.
Gadekæret i Høsterkøb vil blive rettet til det rigtige navn: Asyldammen.
Vi finder, at det er et positivt svar primært baseret på, at det inviterer til et fremtidigt samarbejde om
den endelige udformning af strategien, når det gælder vort lokalområde

02.04.
Høsterkøbgaard alternativ anvendelse
Friheden Invest havde på et tidspunkt fået en forespørgsel om muligheden for eventuelt at
benytte de tre boliger på Høsterkøbgård til en institution for autister. Grundejerforeningen
blev anmodet om en umiddelbar holdning til en institution af denne art, som ville kræve en
markant indhegning af hele Høsterkøbgårds areal, hvilket man hos Friheden Invest fandt
uønskværdigt – en holdning, som vi fra grundejerforeningens side kun kunne tilslutte os.
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02.05.
Høsterkøb Skole
Grundejerforeningen rettede efter generalforsamlingen i 2012 en henvendelse til Høsterkøb
Skole, hvor vi berørte nogle forhold, som vi fandt mindre tilfredsstillende. Det drejede sig bl.
a. om rod på området foran skolens bygninger etc.
Vi understregede i vor henvendelse, at vi i grundejerforeningen var og altid havde været
aktive i bestræbelserne på at bevare skolen i Høsterkøb.
Resultatet blev et møde mellem skolens ledelse, repræsentanter fra skolebestyrelsen og
grundejerforeningen. Det blev en positiv og konstruktiv dialog, som har resulteret i, at
tingene er på plads. Vi fik ved samme lejlighed etableret en kontakt til Høsterkøb
Fodboldklub, som vi siden har støttet i bestræbelserne på at få Sporten i Høsterkøb drænet.
02.06.
Hørsholmvejens udvidelse.
Anlægsarbejderne i forbindelse med udvidelsen fra 4 til 6 spor er for alvor gået i gang, og
arbejdet vil pågå frem til 2016, hvor udvidelsen frem til Kongevejens bro over motorvejen
skal være færdig. Det er planen, at Hørsholmsvejen udvidelse skal fortsættes, men det kræver
nye bevillinger. Når punktet blev taget op, skyldes det, at grundejerforeningen tidligere har
haft kontakt med Vejdirektoratet vedrørende mulig forøgelse af støjniveauet i vort
lokalområde. Vejdirektoratet har tidligere meddelt, at der ikke ville være et forøget
støjniveau samt, at en støjafskærmning kun i meget begrænset omfang ville begrænse støjen i
vort lokalområde. Grundejerforeningen har i et brev til Vejdirektoratet taget det forbehold,
at vi om nødvendigt vil vende tilbage til sagen om støjbegrænsende foranstaltninger.
02.07.
Tennisbanen i Høsterkøb
Oprindeligt blev vi officielt lovet, at vor tennisbane ville være etableret efter blot to år, det er
mange år siden. Vi har fra foreningens side kontinuerligt d.v.s. i 2003 – 2006 – 2010 og 2012
rykket for et svar på vore henvendelser. Vi har endog tidligere fremsendt et konkret budget
for etablering af en tennisbane på Sporten.
Her følger kommunens svar på vor seneste henvendelse:
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02.08.
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside vil i fremtiden i højere grad løbende blive opdateret. Hjemmesiden
vil desuden få en sektion, hvor andre foreninger i vort lokalområde vil få mulighed for at
placere informationer om aktiviteter m.m., hvilket vi finder kun kan bidrage til en styrkelse
af det sociale liv i vort lokalområde. Vi vil fra grundejerforeningens side som en service
fortsætte med at udsende materiale fra de enkelte foreninger til grundejerforeningens
medlemmer, da grundejerforeningen har et opdateret kartotek med mailadresser.
På foreningens hjemmeside vil vi i fremtiden også have information om kontingent og
foreningens kontonummer.
Foreningens hjemmeside har i gennemsnit per måned haft mellem 3 – 600 besøgende og der
har været mellem 600 og 2100 sidehenvisninger.
02.09.
Aktuelle byggesager i Høsterkøb
Vi har ved flere lejligheder over for Rudersdal Kommune fremsat ønske om at blive hørt i
byggesager inden for den bevarende lokalplans område. Kommunen har fortsat den holdning,
at det vil vanskeliggøre og forsinke behandlingen af byggesager generelt, idet det reelt ville
betyde, at alle kommunens grundejerforeninger skulle høres i byggesager i deres område.
For Høsterkøb er det dog således, at grundejerforeningen skal høres i byggesager, som
bevirker ændringer i forhold til den gældende bevarende lokalplan. Det er ikke sket i to
tilfælde i løbet af 2012, hvilket vi har påpeget, men vi har på indeværende tidspunkt ikke
modtaget et endeligt svar fra Rudersdal Kommune, som fortsat behandler sagerne.
Det er imidlertid kommunen, som har såvel påtaleretten såvel som påtalepligten, når det
gælder forhold, som er medtaget i den bevarende lokalplan.
02.10.
Tung trafik gennem Høsterkøb
Vi har søgt at undgå tung trafik gennem Høsterkøb. Nedenstående svar fra Rudersdal
Kommune på vor henvendelse, giver et klart signal om, at det er vanskeligt eller reelt umuligt
at få gennemført yderligere trafikale ændringer.
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02.10
Bedre mobildækning i Høsterkøb
Vi har gennem lang tid søgt at få etableret en bedre mobildækning i Høsterkøb. Senest har vi
i et brev rettet henvendelse til TDC’s direktion. TDC har bebudet stigende takster på
fastnettelefoni, som måske står for en gradvis udfasning, hvilket yderligere understreger
nødvendigheden af en god mobildækning i hele vort lokalområde.
TDC har imidlertid allerede konkrete planer om en ’sendemast’ i form af en 20m høj hvid
’flagstang’ med rød knop, som TDC har foreslået placeret bag Petersborg,s ridehus. Foruden
selve ’flagstangen’ vil der blive opført et teknikhus på ca. 4m2 og en højde på 2.20m
Vi har efter generalforsamlingen fra TDC erfaret, at senderen først forventes etableret i
første kvartal 2014, idet der altid medgår nogen tid til byggesagsbehandling etc., men en
sender af denne art vil under alle omstændigheder betyde opgradering af modtagerforholdene
i Høsterkøb.
02.11
Snerydning af fortove langs Høsterkøbvej
Snerydningen af fortovene lader ofte meget tilbage at ønske. Fortovet langs Rude Skov vil
blive ryddet ifølge en gammel aftale, som er indgået mellem Skov- og Naturstyrelsen og
Rudersdal Kommune. En aftale som kommunen faktisk havde ’glemt’.
Vi har undersøgt muligheden for at få kommunen til at rydde sne på fortovet fra Rude Skov
til Kongevejen. Kommunen er villig til at påtage sig opgaven for en årlig pris på DKK
5 – 6.000,- . Bestyrelsen vil søge at få en sådan aftale i stand, men det vil efter bestyrelsens
opfattelse kræve en mindre forhøjelse af det årlig kontingent til grundejerforeningen.

02.12
Offentlig adgang på private arealer – veje og stier i det åbne land
Grundejerforeningen har haft nogle forespørgsler vedrørende reglerne for færdsel i
landområder, hvorfor vi har fundet det rimeligt at tage det op som et punkt på
generalforsamlingen.Helt overordnet kan man frit færdes på veje og stier i det åbne land. Det
vil sige til fods, på cykel eller i kørestol. Ridning er også tilladt, medmindre ejeren har skiltet
mod det.
Adgang til fods og på cykel kan kun forbydes med skilte, hvis:
det i særlig grad generer privatlivets fred
det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området
der er behov for at beskytte plante- og dyreliv
på dage, hvor jagt eller intensivt landbrugsarbejde pågår
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Det er klart, at færdsel på veje og stier i private områder skal ske med respekt for områderne
– hunde skal holdes i snor.
I øvrigt henvises til Danmarks Naturfrednings Forenings brochure: ’En sikker vej til gode
naturoplevelser – hvad du kan og må i naturen’.

02.13
Grundejerforeningens diplom for renovering og bevarelse af bygninger i Høsterkøb.
Dette år blev der uddelt to diplomer:
Høsterkøbvej 40
Til Louise og Anton
Ved udarbejdelsen af den bevarende lokalplan har konsulenten klassificeret Jeres hus som
bevaringsværdigt. Dette skyldes formentlig den rene og stramme arkitektur à la ”Bedre
byggeskik”, som også er en del af Høsterkøbs identitet.
Denne bygnings tag er nu istandsat på en smuk og behersket måde, hvilket vi fra Høsterkøb
Grundejerforening påskønner.
Til lykke !
Gøngerhusvej 284
Til Niels og Berit
Jeres hus med de små kviste er nu istandsat på bedste vis. Selv om huset ligger uden for
lokalplanens område, ønsker vi at vise vor påskønnelse af det udførte arbejde, også fordi
beliggenheden ved siden af kirken er følsom.
Til lykke!
02.14
Emner som blev taget op på sidste generalforsamling
Cykelsti på Høsterkøbvej for at skabe en mere sikker skolevej.
Vi har undersøgt sagen, men det må erkendes, at det p.g.a. nuværende fortov’s bredde ikke er
muligt at etablere en kombineret gang- og cykelssti. En anden årsag er, at en kombineret sti
reelt kræver, at der ikke er udkørsler fra matrikler. Det kræves generelt, at udkørsel af
hensyn til cyklister skal foregå over et fortov.
Det eneste reelle alternativ i denne sag er den gamle skolesti fra Høsterkøb til Ravnsnæsvej.
Stien er på det seneste blevet ryddet. Vi vil fra grundejerforeningens side undersøge
mulighederne for at gøre den mere farbar for cyklister.

10

Fodgængerfelt på Høsterkøbvej ved ’Høsterkøb Torv’
Det kan ikke forventes, at et fodgængerfelt på dette sted vil kunne etableres. Årsagen er
primært, at fodgængerovergangen reelt kun vil blive benyttet i forbindelse med skolestart og
slut. Erfaringen viser, at når en fodgængerovergang ikke benyttes kontinuerlig bliver den
ikke tilfredsstillende respekteret, hvilket kan medføre en falsk ’tryghed’.
Spørgsmål – kommentarer til beretningen:
Der blev gjort opmærksom på det uønskværdige i, at hundeejere ikke fjerner hundenes
efterladenskaber på fortove og veje. Dette problem burde rimeligt nemt kunne fjernes med en
bedre forståelse fra hundeejernes side.
TDC ’s mobilmast vil ikke løse problemet for andre udbydere. Der blev fra salen gjort
opmærksom på, at alle selskaber har mulighed for at benytte etablerede anlæg.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
03.
Indkomne forslag
Etablering af et udvalg, bestående af interesserede medlemmer, der vil arbejde med at
beskrive og tage initiativer til, at Høsterkøb bliver både en bevaringsværdig og bæredygtig
landsby.
Forslagsstilleren Anne Grete Claudi Jensen blev af dirigenten bedt om nærmere at motivere
forslaget, som i sin helhed var blevet udsendt per mail til alle medlemmer. Forsalget blev af
forslagsstilleren yderligere uddybet.
Dirigenten opfordrede interesserede i at deltage i et udvalg af denne art til at melde sig.
Formanden udtrykte bestyrelsens tilfredshed med initiativer af denne art, idet det var vigtigt
til stadighed at fremme diverse aktiviteter i Høsterkøb. Bestyrelsen havde forstået listen over
mulige aktiviteter, som et ’inspirationskatalog’. Medlemmer der er interesserede i at arbejde
videre med sagen kan tage kontakt direkte til: Anne Grete Claudi Jensen – Nedenomsvej 5 –
mail: ageclaudi@dadnet.dk
Dirigenten konkluderede, at udvalget kunne arbejde med sagen og eventuelt præsentere
resultaterne ved næste ordinære generalforsamling.
04.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
Det reviderede årsregnskab forelå på generalforsamlingen og blev gennemgået af foreningens
kasserer.
Bestyrelsen foreslog med henvisning til fremtidig snerydning af fortov, at det årlige
kontingent forhøjes til DKK 200,- startende fra 2013. Vedtaget.
Kontingentet kan indsættes på Danske Bank – Hørsholm afdeling. Reg. Nr. 1551 – kontonr.
8132100.

11

Spørgsmål/kommentarer til årsregnskabet:
Er forenings formue anbragt på en måde, der sikrer den optimale forrentning?
Kassereren redegjorde for de overvejelser og undersøgelser, der var foretaget. Det nuværende
arrangement må imidlertid anses for det optimale p.t., idet man ikke fra bestyrelsens side har
fundet det betimeligt at foretage spekulative placeringer af midlerne med det ene formål at
opnå en tvivlsom bedre forrentning.
Årsregnskabet for 2012 blev enstemmigt godkendt.

05.
Valg til bestyrelsen
På valg var:
Tre bestyrelsesmedlemmer:
Erik Jensen – Niels Christian Frydendal og Troels Gunnergaard alle villige til genvalg –
genvalgt.
To suppleanter:
Eric Boesgaard og Joakim Kofod – ikke villige til genvalg
Valgt blev som suppleant: Jesper Winther Andersen

Revisor:
Preben Hoff Jørgensen – villig til genvalg – genvalgt.
06.
Eventuelt
Det blev anført, at hundeejerne burde sørge for at hundenes efterladenskaber fjernes!!!
Dirigenten erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og
orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referat godkendt
Søren Stenderup Jensen
Dirigent

