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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 
12.11.07 TMU 8 Trafikhandlingsplan - Projekter 
12.11.07 BYU 16 Krogholmgårdsvej 24 - Vejbyggelinie 
31.10.07 KMB 11 Rudersdal Trafikhandlingsplan 2007 - 2011 
09.10.07 BYU 14 Gøngehusvej 217- "Maltegård" - Naturklage- 

nævnets afgørelse vedrørende ulovligt opført 
beboelseshus 

09.10.07 BYU 9 Rundforbivej 29B,C,D+31A-Terrænregulering, 
vand mv. 

11.09.07 TMU 4 Rudersdal Trafikhandlingsplan - Hvidbog 
11.09.07 BYU 10 Stubbeled 2 - Eventuel indretning af lægehus i 

erhvervsområde 
11.09.07 BYU 16 Reklameplads på TDC-telefonbokse 
11.09.07 BYU 20 Rundforbivej 29 B + C +Dog 31 A- Mangler 
Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget, 
BYU = Byplanudvalget 

/cb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 20 
December 2007 

Dette blad er det sidste i 2007, og det nye år venter forude. Det gamle 
år var usædvanligt pga. 100 års jubilæet og Jubilæumsbogen "Trørød 
fra landsby til villaby". Men det var også året, hvor Foreningen måtte 
tage afsked med sin mangeårige formand Vagn Abrahamsen. 
Vi har fået ny formand og byder samtidig velkommen til de nye 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Jubilæumsbogen udleveres nu til medlemmerne, se side 2. 

Kalenderen 
14. januar 2008 Bestyrelsesmøde 
3. februar 2008 Fastelavnsarrangement 

21. februar 2008 Bestyrelsesmøde 
Aoril 2008 Næste MedlemsOrienterina udkommer 

8 



Trørød 
Grundejerforening 

Formand 
Sven Herting (sh) 

Høbjergvej 3 
2950 Vedbæk 
4589 3519 

Næstformand 
Mogens Palvad (mp) 

4589 4640 

Kasserer 
Jørgen Andersen (ja) 

4589 2079 

Poul Arvedsen (pa) 
4589 0100 

Michael Pari (mip) 
4589 0383 

Knud Bagge (kb) 
4589 0579 

Suppleanter: 

Suzanne Gravesen 
4589 0705 

Rene Mass 

Bladudvalg 

Sven Herting 

Michael Pari 

Poul Arvedsen 

Suzanne Gravesen 

Hjemmeside: 
www.troeroed.dk 

E-mailadresse: 
kontakt@troeroed.dk 

Bankkonto (Nordea) 
2271 0271119453 

Jubilæet og jubilæumsbogen 

Grundejerforeningen afholdt den 7. september 
en velbesøgt reception i anledning af Forenin 
gens 100 års jubilæum. I anledning af jubilæet 
udkom også jubilæumsbogen "Trørød fra 
landsby til villaby". Se nærmere om jubilæ 
umsfesten og bogen på Foreningens hjem 
meside. 

De medlemmer, der ikke havde mulighed for 
at komme til receptionen eller generalforsam 
lingen, kan hente et eksemplar hos et af be 
styrelsesmedlemmerne efter forudgående 
telefonisk aftale. /sh 

Fastelavn, søndag 
den 3. februar 2008. 

I lighed med tidligere år vil Siestabageren 
og Trørød Grundejerforening også i 2008 i 
fællesskab arrangere det traditionsrige faste 
lavnsarrangement 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 allere 
de nu børnefamilierne til at notere arrange 
mentet. /sh 

Snerydning 

Hvert år oplever grundejer 
foreningen, at grundejerne kan få 
problemer pga. manglende sne 
rydning, idet Rudersdal kommune 
ikke rydder sne på mange af veje 
ne i kommunen. 

Borgerne har derved svært ved at 
færdes, og det er nok mest ældre 
og handicappede det går ud over. 

Grundejerne har selv pligt til at 
sørge for driften af private fælles 
veje, herunder snerydning og glat 
førebekæmpelse. 

Rudersdal kommune tilbyder en 
serviceordning C til at dække 
grundejernes forpligtelse. 
Læs evt. nærmere herom på 
kommunens hjemmeside ved at 
søge på "snerydning". 

Ældre og handicappede kan få råd 
og vejledning i kommunen om de 
konkrete hjælpemuligheder. /mip 

Den afgåede formand har 
ordet. 

"Formanden for Trørød Grundejer 
forening Vagn Abrahamsen går fra 
Broen". 
Det er teksten på et indrammet 
fotografi, taget ved min velkomst 
tale ved jubilæumsreceptionen i 
Nautilus, hvor jeg stod oppe på 
trappen til 1. sal.. 
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Fotografiet fik jeg som en morsom 
afskedsgave. 
Derudover fik jeg 6 flasker rigtig 
gode vine. 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrel 
sen og dermed til grundejerfor 
eningen. 

I de 11 år, jeg har været med i be 
styrelsesarbejdet, heraf de 9 år 
somformand,erdersketen 
gevaldig udvikling i grundejer 
foreningen. 

Fra at være en grundejerforening, 
medlemmerne stort set kun hørte 
fra til generalforsamlingerne, til en 
grundejerforening, der er meget 
aktiv, og som løbende informerer 
medlemmerne via MedlemsOrien 
tering og hjemmesiden. 

Grundejerforeningen har da også 
haft en markant fremgang i med 
lemstallet. Alene i de sidste 2 år er 
medlemstallet steget med 55 med 
lemmer. 
Det er ikke formandens fortjeneste 
alene, men resultatet af en stor 
indsats fra den samlede bestyrel 
se. 
Jeg vil gerne takke medlemmerne 
for den opbakning, jeg har fået 
gennem årene som formand, og 
jeg vil takke bestyrelsen for et godt 
samarbejde og for en stor og 
utrættelig indsats for grundejer 
foreningens medlemmer. 

Jeg ønsker fortsat fremgang for 
Trørød Grundejerforening. 
Vagn Abrahamsen 
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Vi er nu 576 medlemmer i Trørød Grundejerforening 
Vagn Abrahamsen arbejdede også 
meget med Grundejerforeningens 
andet kommunikationsmiddel hjem 
mesiden. 

Den blev med aktiv støtte fra 
Carsten Bertram udviklet til det le 
vende organ, der bruges til effektiv 
kommunikation mellem bestyrelsen 
og Foreningen ud til medlemmer og 
offentlighed. 

Med sin saglige og fleksible tilgang 
har Vagn Abrahamsen skaffet 
Grundejerforeningen et godt om 
dømme - både blandt Trørøds bor 
gere og Kommunens folk. 

Han bestrider i resten af dette kalen 
derår formandsposten i Fællesfor 
eningen af Grundejerforeninger i 
Søllerød/Rudersdal kommune, der 
for tiden arbejder med at inddrage 
grundejerforeningerne i den tidligere 
Birkerød kommune. 

Vagn Abrahamsen har været driv 
kraften bag gode resultater i mange 
konkrete sager bl.a.: 
Reguleringen af Bueager; den støj 
svage belægning på Gøngehusvej; 
og Kommunalbestyrelsens beslut 
ning om at Kohavevej nu får de nød 
vendige cykelstier. 

Hertil kommer de mange vellykkede 
arrangementer. Det traditionsrige 
Fastelavnsarrangement med Siesta 
bageren. 
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Det interessante besøg i Gl. Holte 
Kirke og besøgsarrangementet på 
Frydenlund Slot. 

Og nu sidst men ikke mindst Jubi 
læumsfesten og bogen om Trørøds 
historie "Trørød fra landsby til 
villaby", som var en stor succes, 
og som sådan står som en god 
milepæl for Vagn Abrahamsens 
formandsperiode! 

Som en konsekvens af alt dette er 
medlemstallet steget støt og er i 
dag en af de største i Rudersdal 
Kommune. 

Vagn Abrahamsen - og fru Hanne - 
har ydet et kæmpe stykke arbejde 
og lagt mange kræfter i indsatsen 
for Grundejerforeningen. 

Mange tak for Det! 

Bestyrelsen for Trørød Grundejer 
forening 
Sven Herting 

Den nye formands syn på 
Grundejerforeningens 
opgaver. 

Formandens syn på opgaver kom 
mer på grund af pladsmangel først i 
næste nr. af MO. /sh 

Uddrag fra referatet af 
Trørød Grundejerfor 
enings ordinære general 
forsamling den 23.10.07. 

Hele referatet kan ses på Grund 
ejerforeningens hjemmeside. 

I generalforsamlingen deltog ca. 
110 medlemmer. 

Fra Rudersdal kommune var mødt 
kom m u na I-bestyrelsesmed lem 

Vibeke Peschardt, direktør Steen 
Berggreen og Byplanschef Kaj 
Sørensen. 

Aftenen blev indledt med et lys 
billedforedrag af museumsleder 
Niels Peter Stilling over jubilæ 
umsbogen "Trørød fra landsby til 
villaby". 

Efter dette interessante og le 
vende foredrag gik man over til 
den egentlige generalforsamling. 

3 



Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 
Formanden aflagde bestyrelsen 
beretning, som blev godkendt uden 
bemærkninger og kan ses på For 
eningens hjemmeside. 

Pkt. 3. Fremlæggelse af regn 
skab og fastsættelse af kontin 
gent. 
Foreningens kasserer Jørgen An 
dersen fremlagde regnskabet, der 
blev godkendt og kan ses på For 
eningens hjemmeside. 

Kontingentet fastsattes uændret til 
100 kr. pr. år. 

Pkt. 6. Valg. 
Valg af ny formand. 
Vagn Abrahamsen ønskede efter 
9 år som formand at trække sig 
tilbage. 
Sven Herting valgtes til ny formand 
for et år, jf. vedtægternes § 5. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Hans Olav Clausen ønskede af 
helbredshensyn ikke at genopstille. 
Der valgets følgende: Poul Arved 
sen (genvalg), Michael Pari, som 
hidtil havde været suppleant, og 
Knud Bagge (nyvalg). 

Valg af suppleanter. 
Her valgtes Suzanne Gravesen 
(nyvalg) og Rene Moss (nyvalg). 

Valg af revisor. Her valgtes Ib Gad 
Hansen (genvalg). 
Valg af revisorsuppleant. Her valg 
tes Vicki Larsen (genvalg). 
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Pkt. 8. Eventuelt. 
Den nye formand bad om ordet og 
ønskede at takke Vagn Abraham 
sen for hans store indsats som 
Foreningens formand. 

Som afslutning takkede Vagn 
Abrahamsen for den nye formands 
venlig ord, og han takkede dirigen 
ten for en fin afvikling af mødet. 

Herefter var der lejlighed for med 
lemmerne til at stille spørgsmål til 
repræsentanterne for Rudersdal 
Kommune. 
Fra Henrik Jeremiassen var der 
modtaget et skriftligt spørgsmål om 
nødvendigheden af grave- og regu 
leringsarbejdet i forbindelse med 
Maglemoserenden, fordi han fryg 
tede opstemning af vand i have og 
kælder. 

Vibeke Peschardt takkede indled 
ningsvis Vagn Abrahamsen for det 
gode og behagelige samarbejde. 
Derefter gjorde hun opmærksom 
på, at Maglemose-projektet havde 
til formål at rense Maglemosen for 
kloakvand, som hidtil fra tid til an 
den blev ledt ud i Maglemoseren 
den, men hun foreslog, at Steen 
Berggreen gav en mere teknisk 
redegørelse. 

Endvidere gjorde hun med henvis 
ning til Trafikhandlingsplanen op 
mærksom på, at det under 
kommunalbestyrelsens seneste 
budgetforhandlinger havde været 
muligt at bevilge 9.5 mio. kr. 
ekstra til projekter i Trørød. 

Der var tale om følgende: 
-sikkerhedsprojekt ved udkørse 
len fra Q8 tanken i Gl. Holte, 
-cykelstier på Trørødvej og 
-sikret overgang ved Caroline 
Mathilde stien, 
-regulering af krydset ved 
Kohavevej/Ru ndforbivej, 
-rigtig cykelsti på Kohavevej, 
skiltning med variabel hastighed 
-bump på Frydenlundsvej ved 
Grisestiens overgang. 
Projekterne er planlagt gennem 
ført i indeværende valgperiode 
(-2009). 

Steen Berggreen redegjorde kort 
for Maglemose-projektet. Der var 
fra regeringen modtaget 2 mio. 
kr. til støtte for dette projekt. 

Jørgen Andersen spurgte, hvor 
dan Kommunen forholdt sig til 
opførelse af huse, som ikke pas 
sede ind i områdets eksisterende 
byggestil. 
Hertil oplyste Kaj Sørensen, at 
Kommunen i sådanne byggesa 
ger ikke ønskede at optræde 
som smagsdommere. 

Niels lsaksson spurgte, hvordan 
Kommunen forholdt sig til, at 
byggefirmaer ved byggearbejder 
anvender tilstødende vejarealer 
som bygge- og lagerplads. Og 
Vagn Abrahamsen spurgte, om 
det i forbindelse med bygge 
arbejde var tilladt for bygge 
firmaer at blokere en vej med 
containere m.v. 

Hertil oplyste Vibeke Peschardt, 
at man til dette sagsområde hav 
de fået nyt personale, og at 
Kommunens forvaltning for tiden 
arbejdede med at skaffe overblik 
over disse sager. 
Og Kaj Sørensen oplyste, at det 
var tilladt at anbringe containere 
på kørebane i kortere tid, på be 
tingelse af, at det ikke var til ge 
ne for trafikken. 

Efter flere andre interessante 
indlæg afsluttede dirigenten 
debatten og takkede for god ro 
og orden. /sh 

Tak til Vagn Abraham 
sen. 

Vagn Abrahamsen har været 
medlem af Grundejerforeningens 
bestyrelse i 11 år, heraf formand 
i 9 år. 
I sin formandsperiode har Vagn 
Abrahamsen bragt Grundejerfor 
eningen fra at være en ganske 
almindelig grundejerforening, der 
udførte de nødvendige opgaver, 
frem til den dynamiske forening, 
der lige har gennemført sit suc 
cesrige 100 års Jubilæum! 

Vagn Abrahamsen startede med 
få styr på Grundejerforeningens 
fundament, nemlig vedtægterne, 
og gik derefter videre med med 
lemsbladet MO, som nu udkom 
mer hver 4. måned og er et 
efterspurgt og interessant skrift. 

5 



Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 
Formanden aflagde bestyrelsen 
beretning, som blev godkendt uden 
bemærkninger og kan ses på For 
eningens hjemmeside. 

Pkt. 3. Fremlæggelse af regn 
skab og fastsættelse af kontin 
gent. 
Foreningens kasserer Jørgen An 
dersen fremlagde regnskabet, der 
blev godkendt og kan ses på For 
eningens hjemmeside. 

Kontingentet fastsattes uændret til 
100 kr. pr. år. 

Pkt. 6. Valg. 
Valg af ny formand. 
Vagn Abrahamsen ønskede efter 
9 år som formand at trække sig 
tilbage. 
Sven Herting valgtes til ny formand 
for et år, jf. vedtægternes § 5. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Hans Olav Clausen ønskede af 
helbredshensyn ikke at genopstille. 
Der valgets følgende: Poul Arved 
sen (genvalg), Michael Pari, som 
hidtil havde været suppleant, og 
Knud Bagge (nyvalg). 

Valg af suppleanter. 
Her valgtes Suzanne Gravesen 
(nyvalg) og Rene Moss (nyvalg). 

Valg af revisor. Her valgtes Ib Gad 
Hansen (genvalg). 
Valg af revisorsuppleant. Her valg 
tes Vicki Larsen (genvalg). 

4 

Pkt. 8. Eventuelt. 
Den nye formand bad om ordet og 
ønskede at takke Vagn Abraham 
sen for hans store indsats som 
Foreningens formand. 

Som afslutning takkede Vagn 
Abrahamsen for den nye formands 
venlig ord, og han takkede dirigen 
ten for en fin afvikling af mødet. 

Herefter var der lejlighed for med 
lemmerne til at stille spørgsmål til 
repræsentanterne for Rudersdal 
Kommune. 
Fra Henrik Jeremiassen var der 
modtaget et skriftligt spørgsmål om 
nødvendigheden af grave- og regu 
leringsarbejdet i forbindelse med 
Maglemoserenden, fordi han fryg 
tede opstemning af vand i have og 
kælder. 

Vibeke Peschardt takkede indled 
ningsvis Vagn Abrahamsen for det 
gode og behagelige samarbejde. 
Derefter gjorde hun opmærksom 
på, at Maglemose-projektet havde 
til formål at rense Maglemosen for 
kloakvand, som hidtil fra tid til an 
den blev ledt ud i Maglemoseren 
den, men hun foreslog, at Steen 
Berggreen gav en mere teknisk 
redegørelse. 

Endvidere gjorde hun med henvis 
ning til Trafikhandlingsplanen op 
mærksom på, at det under 
kommunalbestyrelsens seneste 
budgetforhandlinger havde været 
muligt at bevilge 9.5 mio. kr. 
ekstra til projekter i Trørød. 

Der var tale om følgende: 
-sikkerhedsprojekt ved udkørse 
len fra Q8 tanken i Gl. Holte, 
-cykelstier på Trørødvej og 
-sikret overgang ved Caroline 
Mathilde stien, 
-regulering af krydset ved 
Kohavevej/Ru ndforbivej, 
-rigtig cykelsti på Kohavevej, 
skiltning med variabel hastighed 
-bump på Frydenlundsvej ved 
Grisestiens overgang. 
Projekterne er planlagt gennem 
ført i indeværende valgperiode 
(-2009). 

Steen Berggreen redegjorde kort 
for Maglemose-projektet. Der var 
fra regeringen modtaget 2 mio. 
kr. til støtte for dette projekt. 

Jørgen Andersen spurgte, hvor 
dan Kommunen forholdt sig til 
opførelse af huse, som ikke pas 
sede ind i områdets eksisterende 
byggestil. 
Hertil oplyste Kaj Sørensen, at 
Kommunen i sådanne byggesa 
ger ikke ønskede at optræde 
som smagsdommere. 

Niels lsaksson spurgte, hvordan 
Kommunen forholdt sig til, at 
byggefirmaer ved byggearbejder 
anvender tilstødende vejarealer 
som bygge- og lagerplads. Og 
Vagn Abrahamsen spurgte, om 
det i forbindelse med bygge 
arbejde var tilladt for bygge 
firmaer at blokere en vej med 
containere m.v. 

Hertil oplyste Vibeke Peschardt, 
at man til dette sagsområde hav 
de fået nyt personale, og at 
Kommunens forvaltning for tiden 
arbejdede med at skaffe overblik 
over disse sager. 
Og Kaj Sørensen oplyste, at det 
var tilladt at anbringe containere 
på kørebane i kortere tid, på be 
tingelse af, at det ikke var til ge 
ne for trafikken. 

Efter flere andre interessante 
indlæg afsluttede dirigenten 
debatten og takkede for god ro 
og orden. /sh 

Tak til Vagn Abraham 
sen. 

Vagn Abrahamsen har været 
medlem af Grundejerforeningens 
bestyrelse i 11 år, heraf formand 
i 9 år. 
I sin formandsperiode har Vagn 
Abrahamsen bragt Grundejerfor 
eningen fra at være en ganske 
almindelig grundejerforening, der 
udførte de nødvendige opgaver, 
frem til den dynamiske forening, 
der lige har gennemført sit suc 
cesrige 100 års Jubilæum! 

Vagn Abrahamsen startede med 
få styr på Grundejerforeningens 
fundament, nemlig vedtægterne, 
og gik derefter videre med med 
lemsbladet MO, som nu udkom 
mer hver 4. måned og er et 
efterspurgt og interessant skrift. 

5 



Vi er nu 576 medlemmer i Trørød Grundejerforening 
Vagn Abrahamsen arbejdede også 
meget med Grundejerforeningens 
andet kommunikationsmiddel hjem 
mesiden. 

Den blev med aktiv støtte fra 
Carsten Bertram udviklet til det le 
vende organ, der bruges til effektiv 
kommunikation mellem bestyrelsen 
og Foreningen ud til medlemmer og 
offentlighed. 

Med sin saglige og fleksible tilgang 
har Vagn Abrahamsen skaffet 
Grundejerforeningen et godt om 
dømme - både blandt Trørøds bor 
gere og Kommunens folk. 

Han bestrider i resten af dette kalen 
derår formandsposten i Fællesfor 
eningen af Grundejerforeninger i 
Søllerød/Rudersdal kommune, der 
for tiden arbejder med at inddrage 
grundejerforeningerne i den tidligere 
Birkerød kommune. 

Vagn Abrahamsen har været driv 
kraften bag gode resultater i mange 
konkrete sager bl.a.: 
Reguleringen af Bueager; den støj 
svage belægning på Gøngehusvej; 
og Kommunalbestyrelsens beslut 
ning om at Kohavevej nu får de nød 
vendige cykelstier. 

Hertil kommer de mange vellykkede 
arrangementer. Det traditionsrige 
Fastelavnsarrangement med Siesta 
bageren. 

6 

Det interessante besøg i Gl. Holte 
Kirke og besøgsarrangementet på 
Frydenlund Slot. 

Og nu sidst men ikke mindst Jubi 
læumsfesten og bogen om Trørøds 
historie "Trørød fra landsby til 
villaby", som var en stor succes, 
og som sådan står som en god 
milepæl for Vagn Abrahamsens 
formandsperiode! 

Som en konsekvens af alt dette er 
medlemstallet steget støt og er i 
dag en af de største i Rudersdal 
Kommune. 

Vagn Abrahamsen - og fru Hanne - 
har ydet et kæmpe stykke arbejde 
og lagt mange kræfter i indsatsen 
for Grundejerforeningen. 

Mange tak for Det! 

Bestyrelsen for Trørød Grundejer 
forening 
Sven Herting 

Den nye formands syn på 
Grundejerforeningens 
opgaver. 

Formandens syn på opgaver kom 
mer på grund af pladsmangel først i 
næste nr. af MO. /sh 

Uddrag fra referatet af 
Trørød Grundejerfor 
enings ordinære general 
forsamling den 23.10.07. 

Hele referatet kan ses på Grund 
ejerforeningens hjemmeside. 

I generalforsamlingen deltog ca. 
110 medlemmer. 

Fra Rudersdal kommune var mødt 
kom m u na I-bestyrelsesmed lem 

Vibeke Peschardt, direktør Steen 
Berggreen og Byplanschef Kaj 
Sørensen. 

Aftenen blev indledt med et lys 
billedforedrag af museumsleder 
Niels Peter Stilling over jubilæ 
umsbogen "Trørød fra landsby til 
villaby". 

Efter dette interessante og le 
vende foredrag gik man over til 
den egentlige generalforsamling. 

3 



Trørød 
Grundejerforening 

Formand 
Sven Herting (sh) 

Høbjergvej 3 
2950 Vedbæk 
4589 3519 

Næstformand 
Mogens Palvad (mp) 

4589 4640 

Kasserer 
Jørgen Andersen (ja) 

4589 2079 

Poul Arvedsen (pa) 
4589 0100 

Michael Pari (mip) 
4589 0383 

Knud Bagge (kb) 
4589 0579 

Suppleanter: 

Suzanne Gravesen 
4589 0705 

Rene Mass 

Bladudvalg 

Sven Herting 

Michael Pari 

Poul Arvedsen 

Suzanne Gravesen 

Hjemmeside: 
www.troeroed.dk 

E-mailadresse: 
kontakt@troeroed.dk 

Bankkonto (Nordea) 
2271 0271119453 

Jubilæet og jubilæumsbogen 

Grundejerforeningen afholdt den 7. september 
en velbesøgt reception i anledning af Forenin 
gens 100 års jubilæum. I anledning af jubilæet 
udkom også jubilæumsbogen "Trørød fra 
landsby til villaby". Se nærmere om jubilæ 
umsfesten og bogen på Foreningens hjem 
meside. 

De medlemmer, der ikke havde mulighed for 
at komme til receptionen eller generalforsam 
lingen, kan hente et eksemplar hos et af be 
styrelsesmedlemmerne efter forudgående 
telefonisk aftale. /sh 

Fastelavn, søndag 
den 3. februar 2008. 

I lighed med tidligere år vil Siestabageren 
og Trørød Grundejerforening også i 2008 i 
fællesskab arrangere det traditionsrige faste 
lavnsarrangement 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 allere 
de nu børnefamilierne til at notere arrange 
mentet. /sh 

Snerydning 

Hvert år oplever grundejer 
foreningen, at grundejerne kan få 
problemer pga. manglende sne 
rydning, idet Rudersdal kommune 
ikke rydder sne på mange af veje 
ne i kommunen. 

Borgerne har derved svært ved at 
færdes, og det er nok mest ældre 
og handicappede det går ud over. 

Grundejerne har selv pligt til at 
sørge for driften af private fælles 
veje, herunder snerydning og glat 
førebekæmpelse. 

Rudersdal kommune tilbyder en 
serviceordning C til at dække 
grundejernes forpligtelse. 
Læs evt. nærmere herom på 
kommunens hjemmeside ved at 
søge på "snerydning". 

Ældre og handicappede kan få råd 
og vejledning i kommunen om de 
konkrete hjælpemuligheder. /mip 

Den afgåede formand har 
ordet. 

"Formanden for Trørød Grundejer 
forening Vagn Abrahamsen går fra 
Broen". 
Det er teksten på et indrammet 
fotografi, taget ved min velkomst 
tale ved jubilæumsreceptionen i 
Nautilus, hvor jeg stod oppe på 
trappen til 1. sal.. 

2 

Fotografiet fik jeg som en morsom 
afskedsgave. 
Derudover fik jeg 6 flasker rigtig 
gode vine. 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrel 
sen og dermed til grundejerfor 
eningen. 

I de 11 år, jeg har været med i be 
styrelsesarbejdet, heraf de 9 år 
somformand,erdersketen 
gevaldig udvikling i grundejer 
foreningen. 

Fra at være en grundejerforening, 
medlemmerne stort set kun hørte 
fra til generalforsamlingerne, til en 
grundejerforening, der er meget 
aktiv, og som løbende informerer 
medlemmerne via MedlemsOrien 
tering og hjemmesiden. 

Grundejerforeningen har da også 
haft en markant fremgang i med 
lemstallet. Alene i de sidste 2 år er 
medlemstallet steget med 55 med 
lemmer. 
Det er ikke formandens fortjeneste 
alene, men resultatet af en stor 
indsats fra den samlede bestyrel 
se. 
Jeg vil gerne takke medlemmerne 
for den opbakning, jeg har fået 
gennem årene som formand, og 
jeg vil takke bestyrelsen for et godt 
samarbejde og for en stor og 
utrættelig indsats for grundejer 
foreningens medlemmer. 

Jeg ønsker fortsat fremgang for 
Trørød Grundejerforening. 
Vagn Abrahamsen 
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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 
12.11.07 TMU 8 Trafikhandlingsplan - Projekter 
12.11.07 BYU 16 Krogholmgårdsvej 24 - Vejbyggelinie 
31.10.07 KMB 11 Rudersdal Trafikhandlingsplan 2007 - 2011 
09.10.07 BYU 14 Gøngehusvej 217- "Maltegård" - Naturklage- 

nævnets afgørelse vedrørende ulovligt opført 
beboelseshus 

09.10.07 BYU 9 Rundforbivej 29B,C,D+31A-Terrænregulering, 
vand mv. 

11.09.07 TMU 4 Rudersdal Trafikhandlingsplan - Hvidbog 
11.09.07 BYU 10 Stubbeled 2 - Eventuel indretning af lægehus i 

erhvervsområde 
11.09.07 BYU 16 Reklameplads på TDC-telefonbokse 
11.09.07 BYU 20 Rundforbivej 29 B + C +Dog 31 A- Mangler 
Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget, 
BYU = Byplanudvalget 

/cb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 20 
December 2007 

Dette blad er det sidste i 2007, og det nye år venter forude. Det gamle 
år var usædvanligt pga. 100 års jubilæet og Jubilæumsbogen "Trørød 
fra landsby til villaby". Men det var også året, hvor Foreningen måtte 
tage afsked med sin mangeårige formand Vagn Abrahamsen. 
Vi har fået ny formand og byder samtidig velkommen til de nye 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Jubilæumsbogen udleveres nu til medlemmerne, se side 2. 

Kalenderen 
14. januar 2008 Bestyrelsesmøde 
3. februar 2008 Fastelavnsarrangement 

21. februar 2008 Bestyrelsesmøde 
Aoril 2008 Næste MedlemsOrienterina udkommer 
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