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«Adresse_ 1 » «Vejnr» «A_B» 
2950 Vedbæk 

Medlemsnr. «Medlemsnr» 

Omkring Trørød 
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet 
følgende sager, som vedrører grundejerne i Trørød. 
Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er 
links til de officielle referater på kommunens internet-sider. 

Dato Møde Sa_g Emne 

01.09.10 KMB 16 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter - 
Anlægsbevilling 

18.08.10 TMU 16 Orientering om bjørneklobekæmpelse på 
private ejendomme 2010 

18.08.10 BYU 4 Nyt Bygningsreglement 2010 
02.06.10 TMU 7 Forskrift for fjerkræ- og fuglehold 
02.06.10 BYU 15 Krogholmgårdsvej 37 - Tilladelse til 

enfamiliehus stadfæstet af Naturklagenævnet. 

Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget, 
BYU = Byplanudvalget 
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Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 28 
August / September 2010 

Sommerens regnkaos og klimaændringer optager Grundejerforeningen. 

Vi har indstiftet en hæderspris for en forhave/indkørsel, der er både har 
monisk og bæredygtig, således at regnvandet ikke ledes til de overbela 
stede kloaker og naboens kælder, men siver ned i jorden gennem havens 
bede, græsanlæg o. lign. 

Ved vor årlige generalforsamling den 26. oktober vil vi overrække denne 
hæderspris. 

Indhold: 

Besøg Microsoft 
Generalforsamling 2010 
Underlige aftenlufte 
Hæderspris, uddeling 
Helsingørmotorvejen 

Kalenderen: 

1. sept. 2010: Bestyrelsesmøde 
6. okt. 2010: Besøg Microsoft 

26. okt. 2010 Generalforsamling 
Nov./Dec. 2010: Næste 
MedlemsOrientering udkommer 
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Trørød 
Grundejerforening 

Bestyrelsesmedlemmer 

Formand 
Sven Herting (sh) 

Høbjergvej 3, Trørød 
2950 Vedbæk 
4589 3519 

Næstformand 
Mogens Palvad (mp) 

4589 4640 

Kasserer 
Jørgen Andersen (ja) 

4589 2079 

Sekretær 
Knud Bagge (kb) 

4589 0579 

Poul Arvedsen (pa) 
4589 0100 

Michael Pari (mip) 
4589 0383 

Suppleanter: 

Suzanne Gravesen(sg) 
4589 0051 

Rene Moss(rm) 

Knud Henriksen(kh) 

Bladudvalg 

Michael Pari 

Poul Arvedsen 

Suzanne Gravesen 

Hjemmeside: 
www.troeroed.dk 

E-mailadresse: 
kontakt@troeroed.dk 

Bankkonto (Nordea) 
2266 0271119453 

Et spændende virksomheds 
besøg hos Microsoft, Vedbæk. 

Det er lykkedes Trørød Grundejerforening at 
arrangere et aftenmøde: 

Onsdag den 6. oktober kl.18.00 
Microsoft Development Center Copenhagen 

Frydenlunds Alle 6, Vedbæk 

for Trørød Grundejerforenings medlemmer og 
familie, hvor adm. dir. Charlotte Mark vil for 
tælle om den internationale virksomhed, 
udvikling, mangfoldighed og sociale tiltag. 

Efterfølgende vil 3 af de udenlandske medar 
bejdere give et indblik i deres arbejde og 
deres oplevelser ved at komme til Danmark. 
Der vil herunder blive serveret et let trakte 
ment. 
Herefter rundvisning, hvor camp-stemningen 
kan opleves i det store parkområde med 
spejlbassiner, pergolaer og i de 11 unikke 
større bygninger. 
Det er et arrangement, der også appellerer til 
den unge skole og gymnasiesøgende 
generation. 
Mødet forventes afsluttet kl. 20.30. 

Bindende tilmelding SENEST 1. OKT. 

til Mogens Palvad, 45 89 46 40 (aften), 
helst på mail: palvad@ofir.dk 
eller Suzanne Gravesen på mail: Suzan 
ne. Gravesen@mail.dk 
Begrænset antal deltagere - 
derfor først til mølle princippet. 
Trørød Grundejerforening, www.troeroed.dk 
Microsoft, www.mdcc.dk 

vine at stifte bekendtskab med. 

Prikken over i'et er butikkens vin 
kælder. En grottelignende vinkrypt 
ligesom de franske og spanske 
vinkældre. 
Her kan man leje en celle i kælde 
ren med korrekt og stabil tempera 
tur hele året rundt. Og her kan 
firmaer og private lagre deres 
egen vin. 
Vinbutikken i sin nye skikkelse 
ligger på et højt niveau, og vil til 
trække kunder fra Trørød og fra 
hele Nordsjælland. Det så man 
ved åbningsfestlighederne, hvor 
der deltog et væld af kunder fra 
nær og fjern. 

Tillykke med det flotte initiativ. /sh 

Helsingørmotorvejens 
udvidelse - seneste nyt 

Mange Trørød-borgere oplever 
støjgener fra Helsingørmotor 
vejen. 
Med den nye udbygning er det 
tvivlsomt om støjproblemerne vil 
kunne reduceres, selvom der op 
sættes støjskærme. 
Problemet er bl.a., at motorvejens 
niveau i forhold til Trørød betyder 
en relativ høj støjvirkning for Trø 
rød-området. 
Foreningens bemærkninger til 
Vejdirektoratet er indgået i direkto 
ratets behandling. Vi er fortsat 
opmærksomme på støjproblema 
tikken. 

18. maj 2010 - Anlægslov ved 
taget. 

Folketinget har vedtaget anlægs 
loven for udbygning af Helsingør 
motorvejen mellem Øverødvej og 
lsterød. 
Med beslutningen er det vedtaget 
at anlægge 1. etape mellem Øve 
rødvej og Hørsholm Kongevej. 
Udbygningen forventes at kunne 
tages i brug i 2016. 

Partierne bag trafikaftalen af 2. 
december 2009 vil drøfte finan 
sieringen af den resterende 
strækning i 2013. 

I aftalen er bl.a. anført: 

"Parterne er enige om at udbygge 
Helsingørmotorvejen på den ca. 4 
km lange strækning mellem Øve 
rødvej og Hørsholm Syd fra 4 til 6 
spor. 

Udbygningen forventes at kunne 
ibrugtages i år 2016. 

Parterne vil være særligt op 
mærksomme på nye støjskærme 
ved Vejdammen, Brådebæk og 
ved Hørsholm Haveforening i for 
bindelse med de kommende års 
udmøntning af midler fra pulje til 
støjbekæmpe/se. 

Læs aftaleteksten i sin helhed 
(Transportministeriets hjemme 
side) /mip 
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lunds daværende ejer den svenske 
hofsekretær Carl Boheman. 
Og skrinet befinder sig måske i en 
af de mange underjordiske gange i 
forbindelse med slottet, som man 
aldrig har kunnet opdage. Sådan 
siger rygtet i det mindste. 

Siden slottet var Kronens eje, har 
det passeret mange ejere. Senest 
har Haldor Topsøe i 1960 købt det 
af Victor Borge. 

Under rundturen standsede Flem 
ming Topsøe på mange udvalgte 
steder, og fortalte engageret om 
den spændende udsigt: - til den 
smukke hovedbygning, - mod de to 
sjældne linderotunder i det fjerne, - 
til de flotte rododendronbuske, 
langs de to lindealleer. 
Her kunne han fra sine stuer se ned 
ad bryllupsalleen, der havde været 
scene for adskillige bryllupper, 

Også plantagen blev forevist og 
forklaret af inspektør Henrik Mor 
tensen og fru Merete. Hvordan træ 
erne blev beskåret til en håndterlig 
størrelse, og hvordan æblerne blev 
solgt eller forarbejdet til æblemost. 
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Driften af plantagen med sine 
25.000 træer er - om ikke helt øko 
logisk, - så dog så tæt på det natur 
lige som muligt, uden anvendelse af 
al mulig kemi, hvilket også medvir 
ker til frugtens dejlige smag. Det 
kunne deltagerne forvisse sig om, 
da der til slut blev budt på den dej 
ligste æblecider og - most. Flere 
ville gerne købe de velsmagende 
produkter, og Henrik Mortensen 
henviste til den lille salgsbod på 
Frydenlund Alle. 

Vejret klarede op under turen, og 
hvad der startede under truslen om 
regn, sluttede i det dejligste solskin, 

I turen deltog ca. 45 af Grundejer 
foreningens medlemmer. /sh 

Nyt på Trørød Torv. 
Brugsens nye vinbutik placerer 
Trørød på Danmarkskortet. 

Den 27. august åbnede vinhande 
len i nye lokaler på Trørød Torv. 
Butikken bygger på et nyt koncept 
med rigelig plads til at gå rundt og 
se på vinene. Lyse lokaler, dybe 
sofaer og en mængde forskellige 

Trørød Grundejerforening 
Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
tirsdag 26. oktober 2010, kl. 19:30 

Quality Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391 

DAGSORDEN: 

1 . Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. herunder fastsættelse af kontingent 
4. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag) 
5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 1518) 
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 

6 .1 Formand: På valg er Sven H erting for en toårig periode. 
Villig til genvalg. 

6.2 Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Mogens Palvad 
og Jørgen Andersen. 
Begge er villige til genvalg. 

6.3 Revisor: På valg er Jørgen Risum. Villig til genvalg for en etårig periode. 
6.4 Revisor suppleant På valg er Viki Larsen. Villig til genvalg for en etårig periode. 

7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge 
før generalforsamlingen) 

8. Eventuelt. 
9. Uddeling og motivering af Grundejerforeningens Hæderspris for en "Harmonisk, 

smuk og bæredygtig forhave og indkørsel". 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til 
repræsentanter for Rudersdal kommune. 

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter general 
forsamlingen. 

Bestyrelsen 
Trørød Grundejerforening 
Sven Herting, formand 
Høbjergvej 3, Trørød 
2950 Vedbæk 
Tlf. 45 89 3519 
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Underlige aftenlufte! 

Ikke alene underlig, men særdeles 
ubehagelig var stanken fra det hus 
spildevands-slam, som var anbragt 
på kommunens mark overfor Q8- 
tanken i GI.Holte i foråret 2010. 
Efter reglerne skal dette ulækre af 
fald pløjes ned i marken senest 6 
timer efter anbringelsen, men her 
var der sket en fejl, som kommunen 
har beklaget. 
Når det stank i så voldsom grad 
skyldtes det, at slammet ikke var 
tilstrækkeligt udrådnet. Det er den 
tekniske betegnelse for en tilende 
bragt nedbrydningsproces. 
Men hvad er det i det hele taget for 
noget, vi får tilført vores nærmiljø, 
og som stadigvæk er tilladt? 
Dette kan nemmest forklares med et 
notat Grundejerforeningen sidste år 
sendte til Nordforbrænding gennem 
Miljø og Teknik, Rudersdal kommu 
ne. 

"Vedr.: Forslag til affaldsplan 2009. 
I forbindelse med mit arbejde i be 
styre/sen for Trørød Grundejerfor 
ening har jeg gennemset Nord 
forbrændings forslag til affaldsplan. 
Som mikrobiolog med særlig kom 
petence indenfor mikrobiel økologi 
vil jeg kommentere afsnittet om spil 
devandslam på side 30 i planen. 
Jeg noterer mig med glæde at Nord 
forbrænding kan "etablere kapacitet 
til forbrænding af slammet, såfremt 
dette viser sig hensigtsmæssigt". 
Jeg skal gøre opmærksom på, at 
det fra dag 1 har været overordent 
ligt uhensigtsmæssigt at udbringe 
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husspildevands-slam (rester af 
menneskefækalier) på mark 
arealer. 
Denne procedure er i årevis blevet 
skarpt kritiseret af læger herunder 
embedslæger. Desuden har biolo 
ger, hygiejnikere og andet sund 
hedsfagligt personale været stærkt 
imod proceduren, bl.a. af følgende 
grunde: 

Der er ofte meget store lugtgener 
forbundet med deponeringen (det 
lugter meget værre end gylle). 

Der er en stor potentiel risiko for 
spredning af smitte fra mikroorga 
nismer i slammet. 

Der er mulighed for deponering af 
tungmetaller i jorden. 

Den påståede hygiejnisering!!! af 
slammet inden udbringning er uden 
praktisk betydning og er et seman 
tisk fif, alene med det formål at til 
sløre svineriet. 

Man kan endvidere forestille sig, at 
et sådant markområde efter nogle 
år kan tænkes at inddrages til øko 
logisk dyrkning, hvor ingen længe 
re tænker på, at det pågældende 
område har været deponi for men 
neskefækalier. 

Der er således i høj grad grund til 
takke ja til Nordforbrændings tilbud. 

Vi, som flere steder her i området 
har været generet af både lugtge 
ner og fæka/ies/am på de veje, 
hvor slammet er blevet kørt ud, vil 
kraftigt anbefale en forbrændings 
løsning". /sg 

Trørød Grundejer 
forenings Hæderspris. 

Ved den kommende general 
forsamling den 26. oktober vil 
Grundejerforeningen for første 
gang uddele sin Hæderspris for 
"Harmonisk, smuk og bæredygtig 
forhave og indkørsel". 

Bestyrelsen havde nedsat en lille 
komite, der bestod af medlem af 
Grundejerforeningens bestyrelse, 
biolog Suzanne Gravesen, fhv. 
rektor for Kunstakademiets Arki 
tektskole Thorkel Dahl og Grund 
ejer-foreningens formand Sven 
Herting. Komiteen blev i sit arbej 
de bistået af Landskabsarkitekt 
Lone van Deurs og Anlægsgart 
ner Klaus Molin. 

Komiteen har henover foråret 
besigtiget en række fine indkørs 
ler / forhaver og foretaget en 
kvalificeret udvælgelse. Prisudde 
lingen vil finde sted ved den 
ovennævnte generalforsamling. 
/sh 

Trørød Grundejerfor 
ening besøger Fryden 
lund Slots parkanlæg. 

Lørdag den 29. maj havde Fry 
denlunds ejer Haldor Topsøe invi 
teret Grundejerforeningens 
medlemmer til et besøg på Fry 
denlund. 

Det blev en fin eftermiddag, hvor 
Flemming Topsøe bistået af sin 
frue Camilla viste rundt og fortalte 
om parkanlægget, bygningerne 
og deres historie. Han fortalte om 
mange af de spændende begi 
venheder på slottet. 

Først og fremmest naturligvis om 
kæresteforholdet mellem Chr. Vlls 
livlæge Struensee og Dronning 
Caroline Mathilde, men også om 
Dronning Marie Antoinette, som 
blev halshugget under den fran 
ske revolution, men hvis kostbare 
smykkeskrin endte hos Fryden- 
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9. Uddeling og motivering af Grundejerforeningens Hæderspris for en "Harmonisk, 

smuk og bæredygtig forhave og indkørsel". 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til 
repræsentanter for Rudersdal kommune. 

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter general 
forsamlingen. 

Bestyrelsen 
Trørød Grundejerforening 
Sven Herting, formand 
Høbjergvej 3, Trørød 
2950 Vedbæk 
Tlf. 45 89 3519 
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Næstformand 
Mogens Palvad (mp) 
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Kasserer 
Jørgen Andersen (ja) 
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Sekretær 
Knud Bagge (kb) 

4589 0579 

Poul Arvedsen (pa) 
4589 0100 

Michael Pari (mip) 
4589 0383 

Suppleanter: 
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4589 0051 
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www.troeroed.dk 

E-mailadresse: 
kontakt@troeroed.dk 

Bankkonto (Nordea) 
2266 0271119453 

Et spændende virksomheds 
besøg hos Microsoft, Vedbæk. 

Det er lykkedes Trørød Grundejerforening at 
arrangere et aftenmøde: 

Onsdag den 6. oktober kl.18.00 
Microsoft Development Center Copenhagen 

Frydenlunds Alle 6, Vedbæk 

for Trørød Grundejerforenings medlemmer og 
familie, hvor adm. dir. Charlotte Mark vil for 
tælle om den internationale virksomhed, 
udvikling, mangfoldighed og sociale tiltag. 

Efterfølgende vil 3 af de udenlandske medar 
bejdere give et indblik i deres arbejde og 
deres oplevelser ved at komme til Danmark. 
Der vil herunder blive serveret et let trakte 
ment. 
Herefter rundvisning, hvor camp-stemningen 
kan opleves i det store parkområde med 
spejlbassiner, pergolaer og i de 11 unikke 
større bygninger. 
Det er et arrangement, der også appellerer til 
den unge skole og gymnasiesøgende 
generation. 
Mødet forventes afsluttet kl. 20.30. 

Bindende tilmelding SENEST 1. OKT. 

til Mogens Palvad, 45 89 46 40 (aften), 
helst på mail: palvad@ofir.dk 
eller Suzanne Gravesen på mail: Suzan 
ne. Gravesen@mail.dk 
Begrænset antal deltagere - 
derfor først til mølle princippet. 
Trørød Grundejerforening, www.troeroed.dk 
Microsoft, www.mdcc.dk 

vine at stifte bekendtskab med. 

Prikken over i'et er butikkens vin 
kælder. En grottelignende vinkrypt 
ligesom de franske og spanske 
vinkældre. 
Her kan man leje en celle i kælde 
ren med korrekt og stabil tempera 
tur hele året rundt. Og her kan 
firmaer og private lagre deres 
egen vin. 
Vinbutikken i sin nye skikkelse 
ligger på et højt niveau, og vil til 
trække kunder fra Trørød og fra 
hele Nordsjælland. Det så man 
ved åbningsfestlighederne, hvor 
der deltog et væld af kunder fra 
nær og fjern. 

Tillykke med det flotte initiativ. /sh 

Helsingørmotorvejens 
udvidelse - seneste nyt 

Mange Trørød-borgere oplever 
støjgener fra Helsingørmotor 
vejen. 
Med den nye udbygning er det 
tvivlsomt om støjproblemerne vil 
kunne reduceres, selvom der op 
sættes støjskærme. 
Problemet er bl.a., at motorvejens 
niveau i forhold til Trørød betyder 
en relativ høj støjvirkning for Trø 
rød-området. 
Foreningens bemærkninger til 
Vejdirektoratet er indgået i direkto 
ratets behandling. Vi er fortsat 
opmærksomme på støjproblema 
tikken. 

18. maj 2010 - Anlægslov ved 
taget. 

Folketinget har vedtaget anlægs 
loven for udbygning af Helsingør 
motorvejen mellem Øverødvej og 
lsterød. 
Med beslutningen er det vedtaget 
at anlægge 1. etape mellem Øve 
rødvej og Hørsholm Kongevej. 
Udbygningen forventes at kunne 
tages i brug i 2016. 

Partierne bag trafikaftalen af 2. 
december 2009 vil drøfte finan 
sieringen af den resterende 
strækning i 2013. 

I aftalen er bl.a. anført: 

"Parterne er enige om at udbygge 
Helsingørmotorvejen på den ca. 4 
km lange strækning mellem Øve 
rødvej og Hørsholm Syd fra 4 til 6 
spor. 

Udbygningen forventes at kunne 
ibrugtages i år 2016. 

Parterne vil være særligt op 
mærksomme på nye støjskærme 
ved Vejdammen, Brådebæk og 
ved Hørsholm Haveforening i for 
bindelse med de kommende års 
udmøntning af midler fra pulje til 
støjbekæmpe/se. 

Læs aftaleteksten i sin helhed 
(Transportministeriets hjemme 
side) /mip 
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~ p p DANMARK 

«Navn» 
«Adresse_ 1 » «Vejnr» «A_B» 
2950 Vedbæk 

Medlemsnr. «Medlemsnr» 

Omkring Trørød 
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet 
følgende sager, som vedrører grundejerne i Trørød. 
Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er 
links til de officielle referater på kommunens internet-sider. 

Dato Møde Sa_g Emne 

01.09.10 KMB 16 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter - 
Anlægsbevilling 

18.08.10 TMU 16 Orientering om bjørneklobekæmpelse på 
private ejendomme 2010 

18.08.10 BYU 4 Nyt Bygningsreglement 2010 
02.06.10 TMU 7 Forskrift for fjerkræ- og fuglehold 
02.06.10 BYU 15 Krogholmgårdsvej 37 - Tilladelse til 

enfamiliehus stadfæstet af Naturklagenævnet. 

Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget, 
BYU = Byplanudvalget 

lcb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 28 
August / September 2010 

Sommerens regnkaos og klimaændringer optager Grundejerforeningen. 

Vi har indstiftet en hæderspris for en forhave/indkørsel, der er både har 
monisk og bæredygtig, således at regnvandet ikke ledes til de overbela 
stede kloaker og naboens kælder, men siver ned i jorden gennem havens 
bede, græsanlæg o. lign. 

Ved vor årlige generalforsamling den 26. oktober vil vi overrække denne 
hæderspris. 

Indhold: 

Besøg Microsoft 
Generalforsamling 2010 
Underlige aftenlufte 
Hæderspris, uddeling 
Helsingørmotorvejen 

Kalenderen: 

1. sept. 2010: Bestyrelsesmøde 
6. okt. 2010: Besøg Microsoft 

26. okt. 2010 Generalforsamling 
Nov./Dec. 2010: Næste 
MedlemsOrientering udkommer 
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