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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 .e_å kommunens internet-sider. 
Dato Møde Sa_g Emne 

24.10.06 STM 
24.10.06 STM 
20.09.06 KMB 

28.11.06 TMU 4 Reguleringsprojekt for Maglemoserenden - Re 
sultat af høring 

28.11.06 BYU 4 Langhaven 60 - 62, Trørød - Ansøgning om 
tilladelse til at opføre ældreboliger 

07.11.06 BYU 4 Gæslingestien 12 - Ansøgning om klyngehuse 
eller rækkehuse 
Sikkerhed og tryghed på skoleveje 
Overkørsler til veje / Gående adgang til vej 
Trørødgårdsvej 24 - 30, Hovedkloak - Anlægs 
bevilling 

19.09.06 STM 1 a Søllerød Skole Trafik Forum - 10 udvalgte pro- 
jekter 

19.09.06 STM 2 Renovation - Affaldsstativer 
18.09.06 SLU 14 Fastlæggelseafvejnavne 
04.09.06 STM 1 Søllerød Skole Trafik Forum 

3 
4 
3 

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

/cb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 17 
December 2006 

Dette blad er det sidste i 2006. Da julen og nytåret nærmer sig, ønsker 
bestyrelsen vore medlemmer og deres familier en glædelig jul og et 
godt nytår. Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter, og meget 
tyder på, at 2007 også bliver et travlt år. Den begivenhed, der i 2007 vil 
optage bestyrelsen mest, bliver grundejerforeningens 100 års jubilæum 
den 5. september. Læs artiklen inde i bladet. 

Kalenderen 

18. januar 2007 Bestyrelsesmøde 
1. februar 2007 Møde i kommunikationsudvalget 

18. februar 2007 Fastelavnsarrangement 
April 2007 Næste MedlemsOrientering udkommer 
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Trørød 
Grundejerforening 

Formand 
Vagn Abrahamsen (va) 

Troldager 1 O 
2950 Vedbæk 
4589 0867 

Næstformand 
Mogens Palvad (mp) 

4589 4640 

Kasserer 
Jørgen Andersen 0a) 

4589 2079 

Poul Arvedsen (pa) 
4589 0100 

H. Olav Clausen (hoc) 
4589 1384 

Sven Herting (sh} 
4589 3519 

Suppleant: 
Michael Pari (mip) 

4589 0383 

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 

Snerydning og glatførebekæm 
pelse. 

Heller ikke i vinteren 2006/2007 vil vi undgå 
sne og glat føre. På kommunens hjemmeside 
kan vi læse, hvad kommunen gør og hvilke 
pligter, vi har som grundejere. For nemheds 
skyld, og da der kan være enkelte, der ikke 
har umiddelbart adgang til EDB-internet, vil vi 
ridse hovedpunkterne op. 

Offentlige veje. 
Kommunen rydder sne og bekæmper glatføre 
på kørebanen. Grundejerne har pligt til at 
rydde fortov og sti og forebygge glatføre der. 

Private fællesveje tilsluttet kommunens 
serviceordning C. 
Kommunen foretager snerydning og glatføre 
bekæmpelse på vejens kørebaner. Grund 
ejerne har pligt til at rydde fortov og sti og 
forebygge glatføre der. 

Private fællesveje, der ikke er tilsluttet 
kommunens serviceordning. 
Grundejerne ved disse veje har pligt til at 
rydde kørebane, fortov og sti og forebygge 
glatføre. Sneen skal ryddes snarest muligt 
efter snefald. Der skal ryddes i det omfang, 
det er påkrævet af hensyn til færdslen. 
Grundejerne ved disse veje bør være op 
mærksom på, at hvis vejen er glat på grund af 
manglende rydning og manglende glatførebe 
kæmpelse, kan de ikke forvente at få post og 
hentet renovation. 

Alle grundejere skal også være opmærksom 
me på, at selv om vejbanen er i orden, skal 
der være ryddet til hus og affaldsstativer for at 
kunne være sikker på at få post og renovation. 

/va 

Besøg i Gl. Holte Kirke. 

Søndag den 8. oktober gennem 
førte Trørød Grundejerforening et 
besøg i Gl. Holte Kirke for grund 
ejerforeningens medlemmer. Sog 
nepræst Kim Jacobsen var meget 
imødekommende ved vor henven 
delse og ville gerne tage imod os. 

Kim Jacobsen fortalte meget 
spændende om kirkens historie og 
viste rundt. 

Bygningen af kirker i Søllerød 
Kommune startede med Søllerød 
Kirke tilbage i middelalderen. 
Derefter fulgte Vedbæk Kirke i 
1871, Nærum Kirke i 1932, 
derefter Holte Kirke og senest 
Gl. Holte Kirke i 1978. 

Fra 1954 og indtil den nye kirke 
bygning blev indviet i 1978, havde 
Gl. Holte Sogn sin kirke i den 
gamle barak fra tyskertiden, som 
lå klemt inde mellem Skolehjem 
met Skovly og Gl. Holte Boligsel 
skab. 

I starten var barakken anneks til 
Vedbæk Kirke, men i 1966 blev 
Gl. Holte et selvstændigt sogn. 

Kim Jacobsen fortalte om sognet 
og den historie, der knytter sig til 
dette område. 
Forberedelserne til den ny kirke 
bygning gik over flere år. Først for 
at finde et passende areal, der 
blev frigjort ved en omlægning af 
Kohavevej. 

Derefter var der selve kirkebyg 
ningen. 
I den arkitektkonkurrence, der blev 
udskrevet, indkom der 235 forslag. 
Det blev arkitekt Halldor Gunløgs 
son, der vandt konkurrencen. 

Gunløgssons meget stringente og 
markante kirkebygning er baseret 
på en sekskant, som går igen 
mange steder i bygningen, selv i 
kirkens køkken komfuret. 
Konceptet muliggør tilbygninger, 
der passer fint ind med de oprin 
delige bygninger. 
Kirken er opført helt i teglsten, og 
den markante stil leder tankerne 
hen på kirkebygninger i Nordtysk 
land og østover, f.eks. Lybæk, 
Danzig/Gdansk, Koniqsberq / 
Kaliningrad rn.fl.. 

Udefra virker bygningen meget 
bastant, indefra giver de høje mu 
re et rum, der opfordrer til medita 
tion og koncentration. 

Kim Jacobsen viste kirkens for 
skellige lokaliteter - alle sekskan 
tede, som huser mange forskellige 
aktiviteter. 
Navnlig gjorde det et stort indtryk, 
da han meget levende og engage 
ret fortalte om de aktiviteter, der 
foregår i kirkens regi for at inddra 
ge børnene og de unge i kirkens 
aktiviteter. 
Det var en meget interessant ef 
termiddag. /sh lva 
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Trørød Grundejerforenings regnskab for perioden 1/9 2005 - 31/8 2006 

INDTÆGTER 
Kontingent 
Bankkonto renter 
Renter værdipapirer 

55.800,00 
110,90 

4.277,25 60.188,15 

UDGIFTER 
Bankgebyrer m.m. 
Generalforsamling 
Kontorartikler - papirvarer 
Telefon, Internet m.v. 
Bestyrelsesmøder 
Kontorhjælp 
Gaver & blomster 
Fællesudvalgsmøder 
Arrangementer 
Udg. til PBS/Kontingentopkrævning 
Mindre maskiner/inventar 
Kurstab på værdipapirer 
Porto udsendelser 

Årets overskud/underskud 

STATUS 
Primo saldo / egenkapital 
plus indtægter 
minus udgifter 
Ultimo saldo / egenkapital 

BEHOLDNING 
Bankkonto 0271 119453 
Værdipapirer i depot 
Beholdning i alt 

354,00 
7.027,82 
4.265,75 
4.958,12 
1.311,00 
600,00 
399,75 
482,56 

1.215,36 
8.637,65 
799,00 

5.039,60 
9.074,70 44.165,31 

16.022,84 

127.686,66 
60.188,15 
44.165,31 

143.709,50 

47.566,40 
96.143,10 

143.709,50 

Trørød Grundejerfor 
enings 100 års jubilæum. 

Den 5. september 2007 har Trø 
rød Grundejerforening eksisteret i 
100 år. Jubilæet vil blive markeret 
med udgivelse af en jubilæums 
bog, som museumsinspektør Ni 
els Peter Stilling skriver for os, og 
den vil indeholde billedmateriale 
fra bl.a. Byhistorisk Arkiv. Det bli 
ver en rigtig flot sag med stift bind, 
som I godt kan glæde jer til. 

Byhistorisk Arkiv 
Søllerød Museum 

Jubilæet vil blive markeret med 
en reception på Nautilus fredag 
den 7. september 2007 fra 
kl. 14 -17. 
Medlemmer vil få udleveret jubi 
læumsbogen ved receptionen. 
Jubilæumsarrangementet vil og 
så blive omtalt i det medlems 
blad, der udkommer i august 
2007. /va 

Fastelavn, søndag 
den 18. februar 2007. 

I lighed med tidligere år vil Siestaba 
geren og Trørød Grundejerforening 
også i 2007 i fællesskab arrangere 
det traditionsrige fastelavnsarrange- 
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ment med at slå katten af tønden 
ved Siestabageren på Trørød Torv. 
Der vil blive opslag i bagerbutikken, 
når vi nærmer os fastelavn, men vi 
opfordrer allerede nu børnefamili 
erne til at notere arrangementet. lva 

Motiv: S-390 Ledvogterhus ved Kystbanens overskæring på Frydenlunds 
Alle, Trørød. Foto ca. 1925. 
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Vi er nu 571 medlemmer i Trørød Grundejerforening 

Trørød Grundejer 
forenings ordinære 
generalforsamling. 

Den 24. oktober afholdt Trørød 
Grundejerforening sin ordinære 
generalforsamling på Mariehøj 
Centeret. 
Der var mødt ca. 50 medlemmer 
frem, foruden indbudte repræsen 
tanter fra Søllerød Kommune. 

Foreningens formand, Vagn Abra 
hamsen indledte med at aflægge 
bestyrelsens beretning for aktivite 
terne i det forgangne år. 
Foreningens medlemstal er nu vok 
set til 550, således at foreningen er 
den næststørste grundejerforening i 
Søllerød Kommune. 
Foreningen udgiver sit lille informa 
tionsskrift MedlemsOrientering lige 
som vi orienterer ved hjælp af 
hjemmesiden og vores opslagstav 
le på Trørød Torv. 

Blandt aktiviteterne nævnte Vagn 
Abrahamsen en rundvisning i den 
markante Gl. Holte Kirke og den 
årlige tøndeslagning til fastelavn, 
som Grundejerforeningen gennem 
fører sammen med Siesta Bageren 
på Trørød Torv i februar, og som 
igen i år var et tilløbsstykke af rang. 

På trafikområdet havde Foreningen 
været med til at udvirke en støjsvag 
belægning på Gøngehusvej, lige 
som Vagn Abrahamsen havde del 
taget i arbejdet for trygge og sikre 
skoleveje og var gået ind i Trørød 
Trafikgruppe, der var nedsat af 
forældre til skolebørn i Trørød 
Skolen. 
Gruppen havde fremsat en række 
forslag til sikring af trafikken på 
skolevejene til Trørød Skolen. 

Endelig havde bestyrelsen sat et 
arbejde i gang med henblik på 
fejring af Grundejerforeningens 
100 års jubilæum i 2007, bl.a. med 
udgivelsen af et jubilæumsskrift om 
Trørøds historie. 

Formandens beretning blev god 
kendt. 

Derefter gennemgik foreningens 
kasserer, Jørgen Andersen regn 
skabet for året 2005-06 og påpe 
gede, at Foreningen havde haft et 
overskud på 16.000 kr.; en del stør 
re end året forud. 

Ved de efterfølgende valg blev 
Vagn Abrahamsen genvalgt til for 
mand, og Jørgen Andersen og Mo 
gens Palvad blev genvalgt til 
bestyrelsen for to år. 

Som revisor genvalgtes Ib Gad 
Hansen og som revisorsuppleant 
Viki Larsen. 

Derefter fulgte en debat med de 
fremmødte repræsentanter for 
Kommunen, nemlig Formænde 
ne for Kommunalbestyrelsens 
Teknik- og Miljøudvalg Vibeke 
Peschardt, og for Byplanudvalget 
Anne-Marie Wiwel samt byplans 
chef Kaj Sørensen. 

Her fremkom Susanne Gravesen 
og flere andre med et ønske om, 
at Kommunalbestyrelsen medvir 
kede til at undgå ødelæggelse af 
bevaringsværdige og karakteri 
stiske miljøer, når der blev opført 
uharmoniske nybygninger. 
Dette ønskede Kommunalbesty 
relsen ikke at gå ind i, idet man 
ikke vil optræde som smags 
dommere ved udformning af ny 
byggeri. 

Medlem af Grundejerforeningens 
bestyrelse, Poul Arvedsen havde 
rejst en række spørgsmål vedr. 
reguleringen af Maglemoseren 
den som led i det forestående 
projekt for Maglemosen, og 
Vibeke Peschardt redegjorde for 
planerne her. 

Som ved tidligere års generalfor 
samlinger blev der fra flere del 
tagere rejst kritik af, at bilister 
kører alt for stærkt i området. 

I den sammenhæng oplyste 
Vibeke Peschardt, at Kommu 
nalbestyrelsen som følge af 
Kommunens Borgerinddragel 
sesprojekt nu i trafikarbejdet ikke 
kun byggede på uheldsstatistik 
ken, men også brugt tryghed i 
trafikken som et parameter. 

Medlem af Grundejerforeningens 
bestyrelse, Sven Herting påpe 
gede det psykologiske aspekt i 
forbindelse med fartdæmpning, 
idet hurtigkørende bilister, når de 
på afstand fik øje på byporte, 
bump, indsnævringer med ege 
træsstammer m.v., ville sænke 
hastigheden uafhængigt af, hvor 
dramatisk de omhandlede foran 
staltninger rent faktisk var udfor 
mede. 
Fysisk fartdæmpning var nød 
vendig, da de nyeste statistikker 
viser, at f.eks. på Gøngehusvej 
kører på en uge 2.585 bilister 
med mere end 80 km/time. 

Generalforsamlingen afsluttedes 
ved at bestyrelsen serverede en 
bid brød til de fremmødte med 
lemmer. /sh 
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Trørød Grundejerforenings regnskab for perioden 1/9 2005 - 31/8 2006 
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har umiddelbart adgang til EDB-internet, vil vi 
ridse hovedpunkterne op. 

Offentlige veje. 
Kommunen rydder sne og bekæmper glatføre 
på kørebanen. Grundejerne har pligt til at 
rydde fortov og sti og forebygge glatføre der. 

Private fællesveje tilsluttet kommunens 
serviceordning C. 
Kommunen foretager snerydning og glatføre 
bekæmpelse på vejens kørebaner. Grund 
ejerne har pligt til at rydde fortov og sti og 
forebygge glatføre der. 

Private fællesveje, der ikke er tilsluttet 
kommunens serviceordning. 
Grundejerne ved disse veje har pligt til at 
rydde kørebane, fortov og sti og forebygge 
glatføre. Sneen skal ryddes snarest muligt 
efter snefald. Der skal ryddes i det omfang, 
det er påkrævet af hensyn til færdslen. 
Grundejerne ved disse veje bør være op 
mærksom på, at hvis vejen er glat på grund af 
manglende rydning og manglende glatførebe 
kæmpelse, kan de ikke forvente at få post og 
hentet renovation. 

Alle grundejere skal også være opmærksom 
me på, at selv om vejbanen er i orden, skal 
der være ryddet til hus og affaldsstativer for at 
kunne være sikker på at få post og renovation. 

/va 

Besøg i Gl. Holte Kirke. 

Søndag den 8. oktober gennem 
førte Trørød Grundejerforening et 
besøg i Gl. Holte Kirke for grund 
ejerforeningens medlemmer. Sog 
nepræst Kim Jacobsen var meget 
imødekommende ved vor henven 
delse og ville gerne tage imod os. 

Kim Jacobsen fortalte meget 
spændende om kirkens historie og 
viste rundt. 

Bygningen af kirker i Søllerød 
Kommune startede med Søllerød 
Kirke tilbage i middelalderen. 
Derefter fulgte Vedbæk Kirke i 
1871, Nærum Kirke i 1932, 
derefter Holte Kirke og senest 
Gl. Holte Kirke i 1978. 

Fra 1954 og indtil den nye kirke 
bygning blev indviet i 1978, havde 
Gl. Holte Sogn sin kirke i den 
gamle barak fra tyskertiden, som 
lå klemt inde mellem Skolehjem 
met Skovly og Gl. Holte Boligsel 
skab. 

I starten var barakken anneks til 
Vedbæk Kirke, men i 1966 blev 
Gl. Holte et selvstændigt sogn. 

Kim Jacobsen fortalte om sognet 
og den historie, der knytter sig til 
dette område. 
Forberedelserne til den ny kirke 
bygning gik over flere år. Først for 
at finde et passende areal, der 
blev frigjort ved en omlægning af 
Kohavevej. 

Derefter var der selve kirkebyg 
ningen. 
I den arkitektkonkurrence, der blev 
udskrevet, indkom der 235 forslag. 
Det blev arkitekt Halldor Gunløgs 
son, der vandt konkurrencen. 

Gunløgssons meget stringente og 
markante kirkebygning er baseret 
på en sekskant, som går igen 
mange steder i bygningen, selv i 
kirkens køkken komfuret. 
Konceptet muliggør tilbygninger, 
der passer fint ind med de oprin 
delige bygninger. 
Kirken er opført helt i teglsten, og 
den markante stil leder tankerne 
hen på kirkebygninger i Nordtysk 
land og østover, f.eks. Lybæk, 
Danzig/Gdansk, Koniqsberq / 
Kaliningrad rn.fl.. 

Udefra virker bygningen meget 
bastant, indefra giver de høje mu 
re et rum, der opfordrer til medita 
tion og koncentration. 

Kim Jacobsen viste kirkens for 
skellige lokaliteter - alle sekskan 
tede, som huser mange forskellige 
aktiviteter. 
Navnlig gjorde det et stort indtryk, 
da han meget levende og engage 
ret fortalte om de aktiviteter, der 
foregår i kirkens regi for at inddra 
ge børnene og de unge i kirkens 
aktiviteter. 
Det var en meget interessant ef 
termiddag. /sh lva 
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«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 .e_å kommunens internet-sider. 
Dato Møde Sa_g Emne 

24.10.06 STM 
24.10.06 STM 
20.09.06 KMB 

28.11.06 TMU 4 Reguleringsprojekt for Maglemoserenden - Re 
sultat af høring 

28.11.06 BYU 4 Langhaven 60 - 62, Trørød - Ansøgning om 
tilladelse til at opføre ældreboliger 

07.11.06 BYU 4 Gæslingestien 12 - Ansøgning om klyngehuse 
eller rækkehuse 
Sikkerhed og tryghed på skoleveje 
Overkørsler til veje / Gående adgang til vej 
Trørødgårdsvej 24 - 30, Hovedkloak - Anlægs 
bevilling 

19.09.06 STM 1 a Søllerød Skole Trafik Forum - 10 udvalgte pro- 
jekter 

19.09.06 STM 2 Renovation - Affaldsstativer 
18.09.06 SLU 14 Fastlæggelseafvejnavne 
04.09.06 STM 1 Søllerød Skole Trafik Forum 

3 
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Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, SLU = Sammenlægningsudvalget, 
TMU & STM =Teknik-og Miljøudvalget, BYU & SBY = Byplanudvalget 

/cb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 17 
December 2006 

Dette blad er det sidste i 2006. Da julen og nytåret nærmer sig, ønsker 
bestyrelsen vore medlemmer og deres familier en glædelig jul og et 
godt nytår. Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter, og meget 
tyder på, at 2007 også bliver et travlt år. Den begivenhed, der i 2007 vil 
optage bestyrelsen mest, bliver grundejerforeningens 100 års jubilæum 
den 5. september. Læs artiklen inde i bladet. 

Kalenderen 

18. januar 2007 Bestyrelsesmøde 
1. februar 2007 Møde i kommunikationsudvalget 

18. februar 2007 Fastelavnsarrangement 
April 2007 Næste MedlemsOrientering udkommer 
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