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                                                            8. december 2020 

 
                           Beretning 2020 

 
Året 2020 kom til at forløbe helt anderledes end vi havde forestillet os, da vi nytårsaften bød 
det nye år velkommen. – Ingen kunne forudse, at vores hverdag i den grad blev forandret af 
en usynlig fjende ”Coronavirus”. Vi skulle pludselig tænke over vores daglige adfærd og 
kunne ikke bare mødes, når det passede os. Det satte også sit præg på bestyrelsens arbejde. 
Et par planlagte bestyrelsesmøder i marts og april måned måtte vi aflyse. Men den 25. maj 
kunne vi mødes igen med alle de forsigtighedshensyn der var os pålagt. 
 
Alligevel er det lykkedes os at afholde 6 bestyrelsesmøder og ellers har vi kommunikeret via 
e-mail og telefon. 
 
Vi har i 2020 udsendt 10 Sømandshvileposter, med forskellig information som vi ikke vil 
komme nærmere ind på her, men som til enhver tid kan læses på vores hjemmeside 
www.soemandshvileparken.dk under punktet ”Information”. 
 
Bestyrelsen har også besvaret mange henvendelser af forskellig art, men heldigvis er de 
fleste henvendelser sendt pr mail. Og det er vi rigtig glade for. Det forstyrrer mindre og giver 
bestyrelsen mulighed for at forberede et ordentligt svar og afgive det skriftligt. Det sætter vi 
stor pris på og opfordrer hermed til fortsat skriftlig kontakt. 
 
Bestyrelsens årsberetning kommer omkring alle vores fælles anliggender. 
 

 

YouSee 

Ifølge Lokalplan 40 og Deklarationen af 1984 er vi forpligtet til at være tilsluttet det fælles 
antenneanlæg. I 2018 opgraderede Dansk Kabel TV anlægget til at kunne levere en 
bredbåndshastighed på op til 1000 Mbit, og identificerede de enkelte kabler til hvert hus. 
 
Bestyrelsen er for nylig blevet gjort opmærksom på, at YouSee’s levering af bredbåndet 
GigaSpeed på vores kabelanlæg er en ret de har – men ikke en eneret. Det er derfor muligt, 
at vælge en anden bredbåndsoperatør f.eks. FastSpeed eller en anden operatør som har en 
aftale med TDC/YouSee. Både FastSpeed og GigaSpeed kan levere op til 1000 Mbit, så 
højhastigheden er den samme, men prisen kan være et konkurrerende parameter.  
 
Den enkelte husejer skal aftale et eventuelt skifte direkte med TDC/YouSee. 
 
 
 

http://www.soemandshvileparken.dk/
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Fibernet kan ikke levere en højere hastighed end den vores kabelanlæg er optimeret til. 
Og med disse muligheder for højhastighed på bredbåndet, ser bestyrelsen ingen grund til, at 
bruge tid og energi på, at undersøge en eventuel etablering af fibernet, så længe vi har et 
velfungerende kabelnet.  
  
Hvad angår TV, så har foreningens beboere siden september 2018 haft et individuelt 
programvalg i de såkaldte ”Bland-selv-pakker” udover grundpakken, som er en del af den 
kollektive aftale med YouSee. Grundpakken vil blive prisreguleret per 1. januar 2021. 
VerdensTV (Koda/Copydan afgift) vil stort set være uændret. – Disse afgifter opkræves via 
grundejerforeningens kontingent.  
 
Ønsker man ikke længere at modtage grundpakken, skal dette meddeles til foreningens 
formand, som så kan opsige abonnementet til YouSee via vores foreningsaftale. 
Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Skulle man senere fortryde, kan man 
genoptage aftalen mod betaling af et gebyr til YouSee. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningens beboere har fundet sig tilrette med de nye 
ordninger om individuelt programvalg. Bestyrelsen videresender al den information vi 
modtager fra YouSee, så alle hele tiden er vel orienteret. Vi har et upåklageligt samarbejde 
med YouSee Foreningsservice, alle vore henvendelser bliver besvaret høfligt og kompetent. 

  
 

Forsikringer 

I tiden 1. november 2019 – 31. oktober 2020 har der været anmeldt tre skader til 
forsikringsselskabet (to brud på stikledning og et indbrud). Der er i 2020 udbetalt 
erstatninger på lige knapt 100 t.kr. Der er stadig to uafsluttede sager fra 2019 (udsivning 
og brud på rør og kabler). Forsikringssager kan være meget komplicerede, og derfor har 
foreningen en forsikringsmægler til at varetage den enkelte husejers forsikringssager. Vi er 
netop blevet bekendt med, at vores nuværende forsikringsmægler ophører og går på 
pension. Vi er derfor i et skifte til en ny forsikringsmægler og nærmere information vil 
naturligvis blive givet, så snart vi har en ny aftale på plads.  

 
Affaldssortering 

På generalforsamlingen i 2019 var der flertal for en fælles løsning til sortering af affald. Efter 
grundejerforeningens antal beboere og alderssammensætning, blev det i samråd med 
Hørsholm Kommune besluttet, at behovet kunne dækkes ved 5 affaldscontainere til pap – 
papir – plast – metal og glas opstillet på containerpladsen ved SP37 og SV35. 
 
I januar/februar måned arbejdede Jesper og Tom P. på indkøb og etablering af et 
vedligeholdelsesfrit komposithegn til at skjule containerne. Og i april måned blev containerne 
leveret. Udover disse 5 containere skulle der også være plads til 2 haveaffalds containere.  
 
Bestyrelsen er helt klar over, at pladsen har været trang, meget trang. Men da vi har været af 
den opfattelse, at hele affaldssorteringsordningen lige skulle løbes i gang og at vi alle – 
borgere og kommune – skulle gøre sig sine erfaringer, har vi set tiden an. Derfor har vi 
hverken udvidet pladserne eller plantet omkring hegnet. 
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Ifølge regeringens klimaplan og en ny affaldsbekendtgørelse som p.t. er under politisk 
behandling, vil der formentlig midt-slut 2021 blive påbudt yderligere affaldssortering til bl.a. 
bioaffald, fødevarekartoner og tekstiler. Processen er i gang, og indtil videre vil bestyrelsen 
afvente de nye direktiver fra regeringen og Hørsholm Kommune, inden vi vil foretage en evt. 
udvidelse af containerpladserne. 
 
I vores sømandshvileposter orienterer vi løbende om, hvorledes beboerne skal sortere eget 
affald herunder også haveaffald. Kan man ikke huske hvad vi har skrevet, så kig ind på 
foreningens hjemmeside www.soemandshvileparken.dk under ”Information”. 
 

Strandgrunden 

Med initiativtagerne Anne Ehrenreich SV7 og Michael Meyerheim fra Gf Helleholm som 
kontaktperson, blev der på vegne af flere badelaug og grundejerforeninger i Rungsted Syd i 
marts måned fremsendt en fælles skriftlig henvendelse til borgmester Morten Slotved med 
anmodning om, at Hørsholm Kommune skulle tage forureningen af badevandet alvorligt og 
gøre noget ved problemet. Borgmesteren kvitterede med at oplyse, at der i indeværende 
budgetår var afsat 250 t.kr. til at finde kilden til forureningen af badevandet syd for Rungsted 
Havn.  
 
Denne bevilling blev i praksis omsat til en stilling, besat af en miljømedarbejder, som fik til 
hovedopgave, at finde årsagen til den periodevise forurening af badevandet. 
 
Vi er i september måned blevet informeret om, at der i perioden 26. maj – 18. august har 
været foretaget 10 målinger af vandkvaliteten på forskellige steder. – For Flakvad Rende og 
Bækrenden har alle målingerne stort set vist en for høj forekomst af fækale bakterier. – For 
badevandet har stort set alle målinger vist, at vandet ikke har været forurenet, bortset fra en 
enkelt måling ved h.h.v. Sømandshvile og Smidstrup – den ene den 22. juni, den anden den 
1. juli. – At forureningen i de to render ikke har manifesteret sig i badevandet i år, kan skyldes 
flere faktorer; strømforhold, regnmængder, vindretning og den omstændighed at fækale 
bakterier nedbrydes ret hurtigt.  
 
Kommunen koncentrerer nu sin efterforskning om udvalgte huse langs de to render. Der er en 
mistanke om fejlkoblinger i såkaldte separatkloakerede matrikler, sådan at spildevand ved en 
fejl kobles på regnvandsledninger eller føres direkte ud i de to render. - Senest er vi blevet 
orienteret om, at ”næste skridt er at foretage undersøgelser af matrikler på udvalgte veje i 
nærheden af Flakvad renden for fejlkoblinger, samt undersøge muligheden for at tilgå dele af 
det rørlagte vandløb Bækrenden via TV-inspektion”. – Vi kan kun vente og håbe. 
  
I Corona-pandemiens alvorlige skygge, blev der alligevel afholdt en meget smuk og 
stemningsfuld Sankt Hans aften. Der deltog ikke så mange beboere som sædvanlig, men de 
fremmødte nød et glas vin, den stemningsfulde aften ved Øresund, og sang Holger 
Drachmanns midsommervise. En dejlig tradition som vi alle år for år glæder os til. 
 
Desværre er måger, skarver og andre havfugle rigtig glade for vores dejlige badebro og 
efterlader sig et gigantisk svineri. Et par entusiastiske beboere, har frivilligt gennem 
sommeren opsat, nedtaget og opsat fuglekræmmere på badebroen. Men enten er de af dårlig 
kvalitet – måske udsat for hærværk – eller fløjet til Malmø.  
 

http://www.soemandshvileparken.dk/
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Det er ikke til at vide, men de forsvinder. Vi må bare konstatere, at det er en udfordring, at 
holde de uønskede havfugle væk og holde badebroen ren og pæn. Bestyrelsen vil se sig om 
efter en bedre løsning – hvis en sådan findes.   
 
Badebroen er igen i år blevet behandlet med træbeskyttelse. Nu er badebroens to bænke og 
opbevaringskurven samt rebet fra platformen og lidt fittings lagt ind i badehuset vinteren over. 
Brodelene ligger på land og er tildækket med armeret plastik.  
 

Parken 

Parken er vores største fælles aktiv, og udgør hele herlighedsværdien for vores område.  
 
Der er mange meninger om, hvordan parken skal vedligeholdes og hvordan den skal se ud, 
det er bestyrelsen ganske klar over. Bestyrelsen er beboervalgt og har dermed et 
vedtægtsbestemt ansvar for den daglige ledelse, herunder drift og vedligeholdelse af 
fællesanlæg, hvilket vi naturligvis gør vores bedste for at udføre til alles tilfredshed.  
 
Som lovet på sidste års generalforsamling har bestyrelsen gennemgået parkplanen fra 2008 -
revideret i 2012 - men har ikke fundet anledning til at foretage ændringer. Vi vil fortsat iagttage 
den eksisterende parkplan i vores daglige drift af parkens vedligeholdelse. 
 
Ligeledes har bestyrelsen gennemgået parken med henblik på en evt. genplantningsplan, 
men dette finder vi ikke er påkrævet. Det er ganske få steder der skal genplantes og andre 
steder behøves der ikke genplantning. Ifølge parkplanen må der f.eks. gerne sikres kig 
gennem planterne ned til søen. Derudover er bestyrelsen bekendt med, at nogle beboere 
gerne ser træer og buske fjernet rundt omkring i parken.  
 
Efter næsten 35 år, blev 2020 det første år uden beboernes arbejdsindsats på ”de grønne 
dage”. Det har administrativt været en stor lettelse for bestyrelsen, at vi har haft professionel 
hjælp af Jesper og Kamilla, JFK Anlæg & Pleje -  til at udføre de arbejdsopgaver som ellers 
blev udført på ”de grønne dage”. Bestyrelsen er meget tilfredse med kvaliteten af JFK’s 
arbejde og vi glæder os til det fortsatte gode samarbejde.   
 
Ultimo hvert år indgår vi kontrakt med anlægsgartnerfirmaet Søren Reeslev, som forestår de 
store vedligeholdelsesarbejder som græsslåning, gødning, sprøjtning, hækklipning, 
taksklipning og mange andre tilbagevendende og definerede arbejdsopgaver. – Dette 
samarbejde er bestyrelsen også særdeles tilfredse med og glæder os til at fortsætte i 2021. 
 
Derudover har vi professionel hjælp til bekæmpelse af muldvarper og til vurdering af de store 
parktræers sundhed. De fleste træer er sunde og har det rigtigt godt, mens andre skal holdes 
under opsyn. Men desværre kunne vi alligevel ikke forhindre, at forårsstormen ”Laura” 
væltede to træer ned over Åkandesøen. Det medførte stor skade på en tilbagestående 
gammel Ahorn, som vores gartner skønnede også var i risiko for at vælte. Og af hensyn til 
personalets sikkerhed ved græsslåningen, bad de os derfor om at fælde det. Og inde midt i de 
store gamle Rhodoer i samme område, havde en gammel Ask vokset sig meget skævt og 
hvis den selv fik lov til at bestemme - ville den vælte ned og gøre stor skade på de smukke 
gamle Rhodoer. 
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Derfor besluttede bestyrelsen at anvende fondens midler til at få fældet disse træer. Aboristen 
& Co. fik nænsomt træerne til at falde i den rigtige retning med minimum af skade i området. 
Alle fire væltede træer blev skåret op og stammestykkerne blev lagt ved Helleholm og 
transporteret væk derfra. Mindre grene blev fliset og kørt ud på de to skovstier.   
  
Efterfølgende blev gamle Ølandsfliser fjernet og stien rundt om Åkandesøen blev forlænget 
hen til den nordlige skovsti og påført et nyt læs ærtesten. Græsarealerne i området blev 
planeret, påført ny muldjord, tromlet og efter sået med græs, så nu fremstår dette hjørne af 
parken ganske flot. 
 
Bestyrelsen er bekendt med, at et par beboere på strækningen SP 3-21 har et ønske om at få 
omlagt hele græsplænen vest for husene. Et meget kostbart projekt som udover fjernelse af 
den eksisterende plæne også indebærer sprøjtning med RoundUp på hele arealet. Dette - 
meget kostbare -  renoveringsarbejde har bestyrelsen af forskellige årsager fravalgt. 
 
Tilbage i 2000 blev der af entreprenørfirma Per Aarslev udført dræningsarbejde i denne 
plæne, så der ligger formentlig stadig drænrør. I 2014 blev der udført en omfattende 
omlægning af afløbsledningerne SP3-21. Afløbsledningerne for hver to huse blev lagt ud i 
græsplænen vest for husene og ført videre til en samlebrønd på gæsteparkeringen mellem 
SP21-23. Den efterfølgende reetablering af graverenden i græsplænen, har helt klart været 
udført for dårligt med for lidt påfyld af drængrus, sand m.m. og derfor står vi med det problem, 
at graverenden fortsat sætter sig.  
 
Men skaden er sket. – Vi har derfor rådført os med fagfolk om opretning af graverenden, og 
de kan hverken anbefale pladevibrator, rendestamper eller tromle, da brugen af dette vil 
kunne sætte yderligere spor og risikere at efterlade traktose. Man anbefaler os derfor 
yderligere udlægning af muldjord og eftersåning. 
Derudover er vi blevet anbefalet at anskaffe en robot plæneklipper til dette område, hvilket vi 
har til hensigt at gøre. Og sidst, men ikke mindst, er vore plæner ikke tilført gødning siden 
2016, hvilket har givet grobund for øget vækst af bellis og mos. Gødningsprogrammet bliver 
derfor genoptaget. Så med disse tiltag; jordpåfyldning, robotplæneklipper og gødning tror vi 
på et godt resultat for plænen SP3-21 fremover. 
 
Bestyrelsen arbejder meget struktureret efter planer og godkendte budgetter. Vi er hverken 
døve eller blinde og kan godt se når der gror ukrudt hist og pist - en gren er faldet ned eller 
andre ting presser sig på. Vi har set det. Det skal nok blive ordnet, men måske ikke lige på 
det tidspunkt, hvor den enkelte beboer synes det skal gøres. De forskellige parkarbejder – 
fysiske såvel som organisatoriske - skal passes ind i forskellige arbejdsplaner.   
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I året der kommer 
Bestyrelsen er ganske klar over den klimavenlige udvikling vi alle skal være en del af i de 
næste mange år. Men før vi kan træffe beslutninger om en alternativ energikilde for vores 
ejendomme, skal vi først have Hørsholm Kommunes dispensation til fravigelse af Lokalplan 
40, som pålægger samtlige ejendomme en aftage- og tilslutningspligt til gasforsyningsnettet. 
Bestyrelsen har sendt en skriftlig anmodning til Hørsholm Kommune og bedt om en 
redegørelse for, hvorledes vi skal forholde os. Denne forventer vi at modtage i løbet af 
december måned. - Disse juridiske aspekter skal være på plads, før bestyrelsen vil investere 
kostbar tid på at undersøge alternative energikilder. 
 
Vi er allerede i gang med det nye års opgaver. - Efter flere års beboerønsker, er vi påbegyndt 
renovering af søbrinken ved store sø i det sydøstlige hjørne. Der ryddes for ukrudt, fjernes 
nedhængende grene og når jordtemperaturen tillader det, vil der blive sået græs.   
 
Ligeledes har vi allerede fjernet taks og småbuske under Lindetræerne i SP svingets parkside 
og der eftersås med græs, når jordtemperaturen tillader det. Med disse to projekter opfylder vi 
beboernes ønske om et flot vue til sø og park ved indkørsel til SP. 
 
Også renovering af området nord for SP 37 op mod Sømandshvilevej er allerede igangsat. 
Der er ryddet for uønsket vækst af selvsåede træer m.m. Vi har plantet 10 store taks i 
forventning om, at et øget skyggetryk vil kunne holde ukrudtet væk. Efterfølgende vil området 
løbende blive soigneret, så også dette hjørne af parken med tiden vil fremstå velplejet. 
 
Sømandshvileparkens store Rhododendron bede i søområdet kræver meget vedligeholdelse, 
og da mange arbejdsopgaver hele tiden trænger sig på, vil bestyrelsen forsøge, at minimere 
udgifterne til lugearbejdet, ved at øge bunddække beplantningen.   
 
Derudover har vi et par åbenstående projekter, som vi ikke fik udført i 2020 bl.a. fæstning af 
den store parkbro og reparation af vejene. På den lidt længere bane, skal vi også have gjort 
noget effektivt ved den uønskede rør vækst i østlig kant af den store sø.   
 
Opgaverne står i kø, der er meget at tage fat på, og bestyrelsen håber på et fredeligt 
arbejdsår 2021. 
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Afslutning 
 

Jeg vil slutte bestyrelsens årsberetning med et lille kuriosum;  
 
På badebroens repos står en lille bænk som har sin oprindelse fra Gilleleje. Bænken har sin 
helt egen historie, men Torben Brink SP9 har doneret bænken til os – og derfor hedder 
bænken naturligvis ”Torben Brinks badebænk”.  
I 2016 fraflyttede Michael Meyerheim SP7. Michael var medlem af bestyrelsen og et af de 
sidste projekter Michael tog sig af, var opførelsen af et nyt legehus – derfor hedder det 
selvfølgelig ”Meyerheims lysthus”.  
I 2020 fraflyttede Peder Krag SP11. Peder brugte megen tid på at gå i fredskoven og flytte 
rundt på små selvsåede bøgetræer. Efter vores fældning af et par store bøge-kæmper, så det 
syd-vestligste hjørne af fredskoven noget miserabelt ud. Det ville Peder gøre pænt igen og 
flyttede mange små selvsåede bøgetræer ud i dette område. Derfor bliver dette hjørne af 
fredskoven selvfølgelig kaldt for ”Peders lund”.  
Og som det sidste er Tom Petermuss netop fraflyttet SV5. Tom var medlem af bestyrelsen og 
påtog sig mange opgaver. Tom afsluttede sit virke hos os ved at designe den flotte bænk der 
nu står ved sø stiens nordøstlige hjørne. Sædet er en egetræsplanke hjembragt fra Toms 
vestjyske gods. Derfor hedder bænken naturligvis ”Tom P’s bænk”. 
 
 
Inden jeg giver ordet tilbage til dirigenten, vil jeg meget gerne takke alle Jer beboere for 
stor opbakning og opmuntring gennem året og mine bestyrelseskolleger for et fantastisk 
humørfyldt og tillidsfuldt samarbejde - det har været en fornøjelse.  
 
STOR TAK til Susanne, Charlotte, Bettina, Torben og Tom P. - 1000 TAK alle sammen! 
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