Trørød Grundejerforening

Medlemsorientering nr. 3 - oktober 2002
I dette nummer af medlemsorientering indkalder vi til grundejerforeningens årlige generalforsamling.
Vi håber, at mange medlemmer vil afse tid til at komme. Denne aften
aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år og regnskabet bliver
præsenteret, og så er der mulighed for at få en snak med bestyrelsens
medlemmer. Endelig er der ved valgene mulighed for at være med til at
bestemme, hvem der skal være med til at præge bestyrelsesarbejdet i
det kommende år. Vel mødt.
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Hvordan har jeg oplevet
bestyrelsesarbejdet i Trørød
Grundejerforening?
For to år siden trådte jeg ind i bestyrelsen
som arbejdende suppleant.
Det var med en forventning om at komme
tættere på informationerne, at opnå indflydelse og være med i et team for at løse nære aktuelle problemer/problemstillinger i
lokalområdet.
Jeg er ikke blevet skuffet! Der har været
arbejde med at udvikle organisationen (mere strømlinet, mere serviceminded), behandlet interessante emner (succeskriterier,
fokusområder, dispensationssager og forbedre kommunikationssystemer).
Medlemmerne har oplevet det ved spørgeskemaundersøgelse, flere indlæg i lokalpressen, stort engagement i lokale projekter
- Kypergården, Trørød Torv m.v. og som
modspil til kommunens forskellige handlingsplaner.
Bestyrelsesarbejdet har jeg oplevet som
meget engagerende med en seriøs indsats
fra formandens og bestyrelsesmedlemmernes side, der rækker langt ud over ,hvad
der kan forventes i et ulønnet fritidsjob.
På det personlige plan har det været spændende at få egne argumenter prøvet af og
få gennemført projekter, til glæde for medlemmerne og se holdninger bevæge sig.
Jeg har oplevet det som gode bestyrelsesperioder med et som sagt stort engagement, høj arbejdsmoral, høj grad af
kommunikation og en høj grad af kontinuitet
i arbejdet, der er af stor vigtighed.
Min opfordring til nye aspiranter til bestyrelses - kast Jer ud i det. Jeg er i hvert fald
blevet positivt overrasket i mødet med de
øvrige bestyrelsesmedlemmer - hyggelige
mennesker, der brænder for Trørød Grund-

mere konkret karakter som f.eks. Kohavevej og Gøngehusvej, men de kan
også være af mere generel natur som
Fartdæmpning og Skoleveje. Det kan
ses af Handlingsplanens statusoversigt, at en række af de oprindelige
mål i mellemtiden er opfyldt.
Ved revisionen af planen kan der udpeges nye projekter til gennemførsel i
den restende del af perioden, dvs.
årene
2002-2005.
Ny kontingentopkrævning
Revisionsforslaget
skal nu drøftes, og
Som omtalt i medlemsorientering nr.
Kommunens
borgere
og interesseor2 juli 2002 vil kontingentopkrævninganisationer
(f.eks.
grundejerforeningen fremover kunne ske via Betager, Pensionist- og Ældrerådet) kan
lingsservice.
deltage i diskussionen bl.a. om hvilke
Alle grundejere i Trørød (såvel nuværende som kommende) har i be- projekter, der skal indgå i den revidegyndelsen af september fået tilsendt rede handlingsplan. Skriftlige bmærkninger kan sendes til kommunen frem
information om, hvordan det kan
til
den 27.oktober 2002.
ske.
Grundejerforeningens
bestyrelse kan
Vi håber, at mange vil tilslutte sig
oplyse, at vi er i gang med at udardenne betalingsform.
/ja
bejde en kommentar fra Grundejerforeningen.
Det vil blive
Trafik- og Miljøhandlingsrefereret/bragt i næste nummer af
plan 1996-2005
Medlemsorientering.
lsh
Søllerød Kommune har i august
2002 udsendt et forslag til Revision Generalforsam I i ng
af Trafik- og Miljøhandlingsplan for
Vi indkalder medlemmerne til grundperioden 1996 - 2005 i form af en
ejerforeningens årlige generalforsampjece. Forslaget kan ses på biblioling. Ægtefæller og ledsagere er
tekerne og på Rådhuset og kan
velkomne til at deltage. Husk at konhentes fra kommunens hjemmeside
tingentet skal være betalt før general(www.solllerod.dk/-Det politiske
forsamlingen.
liv/planer og høringer/-Trafik- og
Efter generalforsamlingen vil der væmiljøhandlingsplan).
re mulighed for at stille spørgsmål til
Søllerød Kommune har i 1997 vedrepræsentanter for Søllerød Kommutaget den grundlæggende Trafik- og
ne. Før aftenen slutter er grundejerMiljøhandlingsplan. Planen gælder
foreningen vært ved en bid. brød. 22.
for en 9-årig periode, men tages nu
oktober 2002 kl. 19.30 på Mariehøj
op til revision midtvejs i forløbet.
Centret, Grøn Indgang.
Handlingsplanens mål kan være af
lva
ejerforening og dets medlemmer,
har et stort erfaringsgrundlag og
indsigt i vort lokalområde og som
ligeledes er åbne for nye medlemmers tanker og ideer. Der mobiliseres mange ressourcer til en indsats
på udvalgte områder.
Jeg glæder mig til endnu en periode
i bestyrelsen
lmp
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Omkring Trørød
Siden sidste medlemsorientering har Kommunalbestyrelsen og de
politiske udvalg behandlet følgende sager, der kan have interesse for
beboerne i Trørød. Oversigten kan også ses på www.troeroed.dk,
hvor der også er mulighed for at læse referaterne fra møderne. De
officielle referater kan ses på kommunens internet-sider og på biblioteket.
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Dato
Møde Sag Emne
10.09.02 TMU

7

10.09.02 TMU

8

10.09.02 TMU

9

Cykelfaciliteter (cykelstier og cykelbaner)
Vinterservice for pensionister og beboere ved private fællesveje m.v.
Trafik- og Miljøhandlingsplanen - Forlængelse af høringsfrist
Rundforbivej 8 - Hegn mod vej

10.09.02

KBU

15

10.09.02

KBU

18

28.08.02

KMB

17

Orientering om forslag til lokalplan 152
for Krogholmgård
Tilsynsrådet - Rundforbivej 29B, 31A

13.08.02 TMU

8

Kohavevej, Etablering af cykelsti

13.08.02 TMU

13

Vinterservice på private fællesveje m.v.

13.08.02 TMU

15

KBU

22

Hjemmekompostering - Erfaringer fra
andre kommuner
Staktoften 16 - Flag med logo

13.08.02

KMB = Kommunalbestyrelsen,
TMU =Teknik-og Miljøudvalget
KBU =Kultur-og Byplanudvalget

