Trørød Grundejerforening
MedlemsOrientering nr. 31
August/ September 2011
Trørød Grundejerforenings hovedopgave er at skabe de bedst mulig forhold for Trørød, og her arbejder vi løbende sammen med Rudersdal
Kommune. Det sker i dialog med Kommunens politikere og forvaltning,
der bl.a. vil deltage i Grundejerforeningens kommende generalforsamling
den 25. oktober.
Som konkret resultat indenfor de seneste år kan vi pege på genopretningen af fortove/cykelstier på Trørødvej, Rundforbivej og Kohavevej.
Og som inspiration til videre forbedring af forholdene i Trørød har vi udskrevet en præmiekonkurrence om "Mit Trørød".

Indhold:

Kalenderen:

Generalforsamling 2011
Dialogmøde med
Rudersdal kommune
Besøg Mathildestiens Stauder
Sommerkonkurrence 2011

23. aug. 2011: Bestyrelsesmøde
7. sept. 2011: Planteskolebesøg
1. okt. 2011: Sommerkonkurrence
25. okt. 2011: Generalforsamling
Nov./Dec. 2011: Næste MedlemsOrientering udkommer
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Grundejerforening
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Besøg Caroline Mathildestiens
Stauder
OBS!
Onsdag den 7. september kl. 16:00

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
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Suppleanter:
Suzanne Gravesen(sg)
4589 0051
Rene Moss(rm)
Knud Henriksen(kh)
Bladudvalg
Poul Arvedsen
Suzanne Gravesen
Hjemmeside:
www.troeroed.dk

Helt sikkert bed
I dette bed har visamlet de bedste.
sejeste og mest holdbare stauder,
vi kender De klarer sig med et
minimum af pleje og dækker Jorden
ngbg godt. Her er tilmed et fint
udvalg af forskellige bladformer og farver
samt blomster i flere størrelser og kulerer. Når
du har 'øvet' dig med disse stauder. får du måske lyst til at plante
dem flere steder I haven. For.irsvortemælk og løvefod kan så sig
selv, resten kan let deles. Dagliljer og storkenæb fås i et utal af
farver og former. Hvis dagliljerne skiftes ud med pæoner, er bedet
sneglesårert, dvs. et bed, hvor hverken blomstereller blade bliver
spist af snegle

E-mailadresse:
kontakt@troeroed.dk
Bankkonto (Nordea)
2266 0271119453
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Se nærmere omtale side 5

Trørød Grundejerforening
Indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag 25. oktober 2011, kl. 19:30
Ouality 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 bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

7.

6.1

Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Knud Bagge,
og Poul Arvetisen, der begge er villige til genvalg. Som tredje
bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen valget af Suzanne Gravesen for en
toårig periode.

6.2

Suppleanter: På valg for en toårig periode er Rene Mass, der er villig til
genvalg. Endvidere foreslår bestyrelsen Svend Heidam, Rundforbivej 77 til valg
for en toårig periode.

6.3

Revisor: På valg er Jørgen Risum, der ikke er villig til genvalg. Bestyrelsen
forhandler med en afløser på posten.

6.4

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

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

8. Eventuelt.
9. Motivering og uddeling af præmie for Grundejerforeningens Sommerkonkurrence om
"MITTRØRØO"

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til
repræsentanter for Rudersdal kommune.
Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Trørød Grundejerforening
Sven Herting, formand
Høbjergvej 3, Trarad
2950 Vedbæk
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Dialogmøde med
Rudersdal Kommune
Den 27. juni er der afholdt møde
mellem Rudersdal Kommunes Tekniske Område og Grundejerforeningens bestyrelse.
Fra Kommunen deltog Direktør Iben
Koch, Teknik- og miljøchef Allan
Carstensen og Byplanchef Lone
Byskov.
Fra Grundejerforeningen deltog formanden Sven Herting, kassereren
Jørgen Andersen og sekretæren
Knud Bagge.
Ved mødet kvitterede vi for den
senere tids omfattende projekt for
genopretning af fortove/cykelstier på
Kohavevej, Rundforbivej og Trørødvej.
Fra Kommunens side fremførtes, at
de nye anlæg til gengæld kræver, at
grundejerne langs disse veje fremover skal klippe deres hække grundigt tilbage fra fortovene af hensyn
til forbipasserende fodgængere.
Iben Koch oplyste endvidere, at
Kommunen prioriterer cykelstier højt
og aktuelt arbejder på en handlingsplan for udbygningen af cykelstier i
hele Rudersdal Kommune.
Vi drøftede også de ret så få ansøgninger til Kommunen om dispensation fra lokalplan, bygningsreglement
m.v., og Grundejerforeningen under-
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stregede, at vi som svar på
høringer fra Kommunen ikke kunne
støtte ansøgninger, der ikke har en
god begrundelse.
Endvidere drøftede vi, at Grundejerforeningen i flere høringssvar
om dispensationsansøgninger har
foreslået ændringer, således
at projekterne kunne lovliggøres.
Sådanne forslag til ændringer fandt
Kommunen nyttige.
Endelig aftalte vi, at Kommunen vil
foretage trafiktællinger på Rundforbivej, Kohavevej, Frydenlundsvej
og Trørødvej til brug ved Grundejerforeningens videre arbejde med
Trørøds Trafikproblemer.
Med hensyn til Helsingørmotorvejens udvidelse fandt Kommunen, at
Trørød er vel tilgodeset, hvad
angår støjskærme, idet projektet nu
omfatter en støjskærm på østsiden
mellem Øverødvej og Elleslettegårdsvej.
På strækningen videre op til
Gøngehusvej generes færre boliger af støjen, og støjbeskyttelse er
derfor nedprioriteret her.
Endvidere kommer der støjreducerende belægning ligesom på
Motorring 3.
/sh

Besøg Caroline
Mathildestiens Stauder
Onsdag den 7. sept. kl. 16.00
vil Birgit Reimer præsentere sin
lille charmerende planteskole.
Birgit vil holde et lille foredrag
over et udvalgt emne, og der vil
blive mulighed for at se Birgits
spændende 1 kvadratmeter store
temabede, som er udformet med
henblik på at vise forskellige
harmoniske sammensætninger fx

Se desuden:
www.mathildestien.dk

"Et maskulint bed", et "Efter ferien
bed", "Et bed i Kenzofarver eller
endnu mere tillokkende "Et helt
sikkert bed"!
Tanken er, at man kan overføre
disse ideer til sin egen have og få
det antal planter, der passer til
ens egen bedstørrelse.
Hele ideen er udformet i en meget
appetitvækkende staudebog.
(se side 2)
Der er ingen tilmelding, bare
mød op!
/sg

Caroline Mathildesti 53, Trørød,
2950 Vedbæk
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Husk
Grundejerforeningens
som merkon ku rrence
"Denne gang skal det handle om "MIT TRØRØD", et lille essay bestående af en tekst
eller og tegninger og fotos, hvor man kan fabulere over, hvordan man ønsker, at Trørød skal udvikle sig, og hvilke elementer, der bør værnes om. Eksempelvis at kommunen tager lokalplan 49 alvorligt.
Det er vigtigt, at visionerne ikke ser Trørød som et "frilandsmuseum", hvor det kun
handler om at bevare og ikke udvikle. Vi skal tænke på klimaændringerne med fx
monsterregn. Hvor skal vi gøre af vandet? De nye mobiltelefoner, som kræver højere
master, hvor skal de anbringes, så de skæmmer landskabet mindst muligt? Der er
masser af problemer - udfordringer - hedder det nu til dags, som kræver, at man
tænker på bæredygtighed og respekt for det område, vi er så glade for at bo i". (Fra:
Medlemsorientering nr. 29)

som kan illustrere, hvordan man
forestiller sig, at fremtidens Trørød
skal udvikle sig.
Hvis nogen har lyst til at bidrage
med ideer, kan man indsende sit
bidrag senest den

1. oktober 2011
enten pr. brev til formanden
Sven Herting, Høbjergvej 3,
Trørød, 2950 Vedbæk eller pr. mail
til Suzanne Gravesen,

suzanne.gravesen@mail.dk

Vi erindrer om årets konkurrence,
hvor der er mulighed for at give
udtryk for ønsker og visioner i form
af essays, tegninger eller fotos,
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Bedste bidrag vil blive belønnet
med et gavekort på 5000 kr. til
Fog®.

Præmien overrækkes traditionen tro
på generalforsamlingen
tirsdag 25. okt. 2011.
/sg

Trørød som det var
engang

Kohavevejs udmunding i Trørødvej. Th. anes Rundforbivej. Det gamle sprøjtehus
er bevaret hvorimod Røqterhuset ind mod l.indevanqen er nedrevet.

Senere foto af Kohavevejs udmunding i Trørødvej. Huset th. var triokotageforretning. Bagerst skimtes taget af Trørød Bageri. Tv. for det hvide hus lå Trørød
telefon-central.
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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
08.06.11
08.06.11
11.05.11
27.04.11

27.04.11
27.04.11
06.04.11

Møde Sag Emne
BYU
6 Den nye postlov - Bemyndigelse
BYU
7 Frydenlunds Alle, Vedbæk - Helhedsplan for
Frydenlund
BYU
9 Frydenlund Park 16 - Dispensation til opførelse
af carport / udhus
KMB 18 Udvidelse af Vedbæk Havn - Orientering og
beslutning om proces for kommuneplantillæg
med VVM
KBM 22 Kohavevej 24, Trørød, 2950 Vedbæk - Salg af
ejendommen
KBM 23 Gøngesletten 27, Trørød, 2950 Vedbæk - Salg
af ejendommen
TMU
6 Helsingørmotorvejens udvidelse - Status

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