
p p DANMARK 

«Fornavn» «Efternavn» 
«Vej» «Nr» 
2950 Vedbæk 

Medlemsnr. «Medlemsnr» 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 13 august 2005 

Omkring Trørød 
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet 
følgende sager, der vedrører grundejerne i Trørød. 
Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er 
links til de officielle referater .e_å kommunens internet-sider. 
Dato Møde Sag Emne 
16.08.05 TMU 2 Kabellægning af elforsyningsledninger og sam- 

tidig modernisering afvejbelysning samt etable 
ring af fibernet i kommunen 

16.08.05 TMU 3 Private fællesveje - Kendelse om standsættelse 
16.08.05 TMU 9 Status for naturgenopretning af Maglemoseren- 

den 
12 Borgerundersøgelsen 2005 
17 Rosenvej 6 B - Beboelse i skurvogn 
3 Trafiksaneringsprioritering 2005 - Anlægsbevil 

ling 
25.05.05 KMB 4 Kabellægning af elforsyningsledninger og sam- 

tidig modernisering afvejbelysning samt etable 
ring af fibernet i kommunen 

10.05.05 TMU 8 Manglende betaling af vandafgifter på ejen- 
dommen Ellefolden 1 

10.05.05 BYU 9 Lampeager 7 - Fast hegn 

16.08.05 TMU 
16.08.05 BYU 
31.05.05 TMU 

KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget 
BYU = Byplanudvalget lcb 

Da næste Medlemsorientering udkommer i december 
måned meddeler vi allerede nu, at den årlige generelfor 
samling afholdes den 11. oktober 2005. 
Vi beder medlemmerne om at notere datoen. 
Bestyrelsen vil gerne have valgt 1-2 suppleanter på ge 
neralforsamling. Læs nærmere om begge emner inde i 
bladet. 

Kalenderen 
31. august 2005 Bestyrelsesmøde 
05. september 2005 Møde i kommunikationsudvalget 
December 2005 MedlemsOrientering nr. 14 udkommer 



Trørød 
Grundejerforening 

Formand 
Vagn Abrahamsen 

Troldager 10 
2950 Vedbæk 
4589 0867 

Næstformand 
Mogens Palvad 

4589 4640 

Kasserer 
Jørgen Andersen 

4589 2079 

Poul Arvedsen 
4589 0100 

Nicolai Bech 
4579 8999 

Sven Herting 
4589 3519 

Kommunikationsudvalg 

Formand 
Sven Herting 

Vagn Abrahamsen 

Mogens Palvad 

Poul Arvedsen 

H. Olav Clausen 

Hjemmeside: 
www.troeroed.dk 

E-mailadresse: 
kontakt@troeroed.dk 

Bankkonto (Nordea) 
2271 0271119453 

Generalforsamling 

Trørød Grundejerforenings årlige generalfor 
samling afholdes den 11. oktober 2005 kl. 
19.30 i Trørødskolen. 
Det var ikke muligt i år at afholde generalfor 
samlingen i Mariehøj Centret, som vi har gjort 
de senere år. Derfor afholdes den i år i Musisk 
Rum på Trørødskolen! 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne, men vi 
gør opmærksom på, at emner, der ønskes 
drøftet på generalforsamlingen, ud over, hvad 
der kan drøftes under eventuelt, skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før gene 
ralforsamlingen ./va 

Suppleanter. 
Bestyrelsen ønsker på den kommende gene 
ralforsamling valgt 1-2 suppleanter med hen 
blik på, at indtræde i bestyrelsen i løbet af et 
par år. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne 
og i bestyrelsesarbejdet på lige fod med be 
styrelsen, således at de er godt rustet til at 
træde ind i bestyrelsen. 
Vi håber, der er nogen, der har lyst til at være 
med i et spændende arbejde for grundejerfor 
eningens medlemmer. Interesserede bedes 
henvende sig til formanden./va 

Byhistorisk Arkiv 
Søllerød Museum 

Krogholmgård blev fra 1910 lejet af Studenternes Sociale Sekretariat og brugt 
som sommer landkoloni for hovedstadens fattige ensomme gamle. Da "Ensomme 
gamle Værn" blev stiftet i 1912 brugte de Krogholmgård som centrum for deres 
utallige skovturs arrangementer. I 1947 købte EGV gården. På billedet der er fra 
1930erne er man ved at samle sig i haven ved middagsmåltidet. 

Råvildt i haverne 
Grundejerforeningen har fået hen 
vendelse fra medlemmer, der føler 
sig plaget af råvildt i haverne, hvor 
de guffer i sig af havens lækkerier. 
Bestyrelsen har henvendt sig til 
skovrideren for Klampenborg 
Skovdistrikt der oplyser, at råvildt 
ikke findes i dyrehaven, men lever 
frit i hele landet. I vores område 
bl.a. i Trørød Skov, Kratmosen, 
Kohaven og i områderne omkring 

Egebæksvang, Aggershvile og 
Frydenlund. Bestanden er stigen 
de, idet de har gode levevilkår og i 
vores område kun et beskedent 
jagttryk. Mange mener, det er dej 
ligt at bo i et område, hvor vi er 
tæt på naturen, og det er vi jo i 
Trørød, men hvis nogen vil undgå, 
at råvildtet en gang imellem kom 
mer ind i haven, er det desværre 
nødvendigt at opsætte hegn. /va 



Dispensationssager. 

Siden sidste MedlemsOrientering har vi kun haft 1 dispensationssag til 
udtalelse: 

Et 7 m2 fritliggende skur ønskes opført samtidig med, at et gammelt frit 
liggende skur nedrives. 
Da skuret overholder Bygningsreglementet for småhuse om småbygnin 
ger på højst 1 0m2 havde grundejerforeningen ingen bemærkninger./va 

Besøg på Frydenlund 
Slot juni 2005. 

Kabellægning af 
elforsyningen/hybridnet 

I forbindelse med den planlagte ka 
bellægning af elforsyningen har Søl 
lerød Kommune besluttet at afholde 
samtlige udgifter til vej belysningen 
herunder også de private fællesveje. 
Arbejdet påbegyndes som tidligere 
meddelt i 2. halvår 2005, og ifølge 
planen vil Trørød blive kabellagt i 
2007. 
Fællesudvalget (de 9 største grun 
deejerforeninger) har været indbudt 
til en nærmere orientering af det 
planlagte projekt. 
Projektet går i korthed ud på at træ 
og gittermaster udskiftes med var 
meforzinkede rørmaster, der for 
mentlig males grønne i landområde 
og blå i byområde. Valg af armatur 
bliver tilpasset eftersom, det er en 
trafik- eller boligvej. 

Der er tale om det nyeste indenfor 
for belysningsarmatur, herunder det 
såkaldte smart light, der indebærer 
en løbende overvågning af de en 
kelte lamper, og muligheden for at 
sænke belysningsniveauet i visse 
perioder. 

Herudover etablerer Nesa et ope 
ratøruafhængigt fibernet (100 Mbit). 
Nesa driver netværket, mens for 
skellige serviceudbydere leverer 
tjenesterne. 

Mere deltaljerede oplysninger se 
links på www.troeroed.dk til Sølle 
rød kommune, møde i Teknik- og 
Miljøudvalget 10. maj 2005 /JA 

Grundejerforeningens bestyrelse 
har henover vinteren 2004-05 
drøftet en invitation fra Fryden 
lund Slots ejer og æresmedlem af 
Grundejerforeningen, Haldor 
T opsøe, om et besøg på slottet 
for Grundejerforeningens med 
lemmer. 

Besøget blev gennemført den 12. 
juni. Vejrguderne var ikke med 
os, og der kom flittige regnbyger. 
Ikke desto mindre havde invitati 
onen tiltrukket 60-70 af Grund 
ejerforeningens medlemmer. 

Haldor Topsøe fortalte engageret 
om Frydenlunds historie, slottets 
bygninger, om parken og om de 
mennesker, der gennem tiderne 
havde været knyttet til stedet. 

Ejendommens oprindelse er ikke 
helt afklaret. De ældste informati 
oner nævner en kobbermølle på 
stedet. I årene før 1700 overgik 
ejendommen til kronen, og en 
række bygninger - herunder de 
nuværende - blev opført. Efterføl 
gende ejere har løbende restau 
reret og ændret bygningerne. 



... Besøg på Frydenlund 

Haldor Topsøe fortalte videre, at 
Christian den VI I forærede slottet til 
sin dronning Caroline Mathilde. 

Gehejmekabinetsminister Struen 
see, der havde sin gang på slottet i 
de år, var en progressiv statsmand 
med mange nye ideer, og han var 
derfor en torn i øjet på de reaktio 
nære kræfter ved kongens hof. 
Disse kræfter anvendte da også 
med kyshånd Struensees forhold 
til dronningen til at skaffe ham af 
vejen ved halshugning. 

I slutningen af det 18. århundrede 
solgte kronen slottet til den svenske 
hofmand C.A. Boheman. 
Han havde nære forbindelser til det 
franske kongehus, og rygterne går 
om, at kong Ludvig den 16, inden 
han blev henrettet, havde givet de 
kostbare franske kronjuveler til op 
bevaring hos Boheman. Måske har 
Boheman så ført juvelerne til sit 
hjem Frydenlund Slot, og måske 
har han gemt dem i kældrene un 
der slottet. Rygtet krydres ved den 
omstændighed, at der under have- 

anlægget er en række underjor 
diske gange, der ville have været 
velegnede til at gemme kronjuve 
ler. 

Haldor Topsøe omtalte derefter 
den følgende periode, hvor Fry 
denlund Slot havde skiftende 
ejere, bl.a. en apotekerdatter, 
Gertrudine Rieffestahl, der lagde 
stor energi for dagen i landbru 
gets drift og tilkøbte en del ager 
jord. 

Senere blev slottet købt af piani 
sten Victor Borge, som ejede det 
fra 1957 til 60. Han solgte det 
videre til Haldor Topsøe, der har 
ejet Slottet lige siden. 

I dag beboer familien Topsøes 
forskellige grene slottet og dets 
mange tilhørende bygninger. 

Efter sin spændende fortælling 
viste Haldor Topsøe rundt i den 
afvekslingsrige park. Denne 
rummer udover den store plæne 
med gamle prydsøjler, nogle flot 
te alleer, hvis opadstræbende 
grene mest af alt minder om kir 
kerum med deres høje, hvælve 
de lofter. 

Endvidere mange smukke og 
sjældne rododendronbuske, der 
oven i købt stod i blomst. 
Haldor Topsøe viste, hvor det 
gamle ridehus havde stået, og 
hvor toget fra Vedbæk til Nærum 
og Lyngby havde kørt gennem 

ejendommens jordområde, inden 
banen blev nedlagt i 1920 erne. 

Grundejerforeningens Formand, 
Vagn Abrahamsen, sluttede det 
vellykkede besøg med en varm 
tak til Haldor Topsøe for at have 
åbent dørene for medlemmerne 
og fortalt så levende fra slottets 
historie. /sh 
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