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Generalforsamling i  
Solrød Strands Grundejerforening  

  

Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 19.30 

 
 

Bestyrelsens beretning  
v/ Jens Liebst, formand 

 

 

Det har været usædvanlig travlt år i Solrød Strands Grundejerforening. Vel sagtens et af 
de travleste år i foreningens snart 100 årige historie!  
 
Flere store hjertesager har krævet vores engagement og er kulmineret i løbet af det for-
gangne år. 
 
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN 
 
Derfor vil jeg godt starte min beretning med at sige et stort tak til bestyrelsen for at have 
ydet en stor indsats, som har betydet møde og mails tidligt og sent. 
 
KYSTSIKRING 
 
Vi har brugt meget energi og timer på at sikre vores unikke strand som en del af fremtidige 
planer for kystsikring i kommunen.  
 
I Solrød Kommunes udkast til Risikostyringsplan for stormflod var der lagt op til et beskyt-
telsesniveau altså en art fysisk barriere på hele 2,8 meter i vores klitter eller på vores fine 
og unikke strand. Og på det borgermøde som Solrød kommune afholdte i maj måned kun-
ne vi oven i købet forstå at barrieren for at tage højde for bølgeskvulp m.m. nærmere skul-
le være 4,3 meter. Det var ikke til at blive helt klog på, hvordan beskyttelsen var tænkt (el-
ler nok snarere om den var tænkt) men når vores kære borgmester samtidig havde nævnt 
ordet Strandpark i forbindelse med kystbeskyttelse besluttede vi gå grundigt til værks.  
 
Det viste sig at behovet for at beskytte sig mod 2,8 meter stormflod kun er relevant hvis vi 
som kommune beslutter at beskytte os med en hændelse som statistisk set indtræffer én 
gang hver 1.000 år. Det synes vi ikke er et relevant beskyttelsesniveau. I de 999 andre år 
skal vi derimod se på en 4,3 meter høj barriere. Det vil ganske enkelt med fuldstændig sik-
kerhed berøve vores område for langt, langt større værdier at gennemføre denne beskyt-
telse end de værdier, som vi på samme tid ønsker at beskytte en mulig 1.000 års hændel-
se.  
 
Lad det være sagt uden omsvøb – Solrød Strand Grundejerforening ønsker en strand som 
i vidste muligt omfang er naturlig og bibeholdes som natur strand. 
 
Vi indgav derfor i juni 2015 høringssvar, som anbefalede et beskyttelsesniveau på kun 
1,54  meter over daglig vande – svarende til en 100 års hændelse. Og til vores store glæ-
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de har Solrød kommune budt op til dans ved at ændre den endelige risikostyringsplan så-
ledes at det beskyttelsesniveau der på sigt skal opretholdes ved kystlinjen er 1,54 meter, 
mens de 2,8 meter finder anvendelse fra og med den linje som Solrød Strandvej danner. 
Et beskyttelsesniveau på 1,54 meter svare til de nuværende klitter, som de fleste steder 
har en højde på mellem 2 og 2,5 meter over daglig vande.  
 
Nu deltager vi en arbejdsgruppe under Solrød Kommune, som har til formål at finde de 
fremtidige løsninger ved vores strand. Overskriften for dette arbejde er at finde løsninger, 
som i mindst muligt omfang griber ind i vores strand, så vi bevarer det unikke – og den 
målsætning ser ud til at vinde gehør.  
 
Det vil vi gerne have lov at kalde en vigtig og krævende indsats og vellykket resultat i en 
hjertesag for foreningen. 
 
STRANDRENSNING OG BIOGAS 
 
Strandrensningen har i sommeren 2015 været vellykket. Metoder, teknik og logistik udvik-
les stadig med Solrød Strand har fremstået flot hele sommeren. Men naturen viste sig og-
så fra den pæne side i den første del af sommeren.  
 
Som sædvanlig øges mængden af tang og fedtemøg i sensommeren og det er desværre 
også med udgangen af august at vores tilladelse til at rense ophører. Derfor lå store 
mængder tang på stranden i september uden at vi kunne gøre noget ved det.  
 
Det gav anledning til lidt grynten, hvilket er fuldt forståeligt – det var måske særlig i år for-
ståeligt fordi det samtidig var i sensommeren 2015 at Biogasanlægget åbnede. Et fanta-
stisk projekt, som bidrager til CO2 dagsordenen og sætter Solrød på landkortet som mil-
jømæssig visionær. Det gør det selvfølgelig ikke mindre fantastisk at de spæde tanker og 
ideer om et biogasanlæg i vores kommune er født ud af strandrensningen og et forsøg på 
at finde en egnet anvendelse af tang og fedtemøg.  
 
Sandheden er dog at langt hovedparten af biogasanlæggets brændsel kommer fra omeg-
nens landbrug og brugte citrusskaller fra Pektinfabrikken. Det ligger stadig er stort arbejde 
med at integrere tang og fedtemøg ind i biogasproduktionen, men Strandrensningslauget 
har nu en lokal aftager og det oprensede materiale og det sparer lauget for mange penge 
til transport – og det betyder flere penge til at rense strand for.  
 
Under punkt 5 vil Preben som er den ene af vores to medlemmer i Strandrensningslaugets 
bestyrelse uddybe meget mere.  
 
LOKALPLAN FOR KYSTOMRÅDET 
 
I foråret sidste år blev vi inviteret til møde i teknisk forvaltning for at drøfte Kommunens 
ideer til en revidering af vores lokalplan for kystområdet.  
 
Det havde nogen tid stået på dagsordenen, at lokalplanen 316.2 skulle revideres, idet den 
på flere måder trængte til en opdatering – blandet var der en del hængepartier fra vedta-
gelsen 7 år tidligere som f.eks. vejudlægsdeklarationer og vendepladser, som mange sta-
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dig var stærkt generet af. Vi havde også fra arkitekter, bygherrer og egne observationer 
klart et indtryk af at lokalplanen indeholdt alt for snærende bånd i forhold til arkitektoniske 
muligheder.  
 
På en lang rækker punkter er 316.2 lang mere restriktiv end det såkaldte bygningsregle-
ment. Bygningsreglementet er gældende i hele landet, hvor lokalplaner ikke sætter andre 
krav. Den regulering som bygherrer og arkitekter arbejdede under var derfor i mange til-
fælde langt mere restriktiv end i lignende områder.  
 
Det forslag til ny lokalplan som byrådet tager stilling til i aften er efter Solrød Strands 
Grundejerforenings mening bedre end den gældende, idet den nye lokalplan udstikker en 
mere sikker retning for området. 
  
Kystområdets præg af sommerhuskvarter er for længst afløst af helårshuse, og det er Sol-
rød Strands Grundejerforenings vurdering, at denne udvikling er gået hårdt ud over 
mængden af træer og beplantning. Det er måske ikke overraskende, men netop træer og 
beplantning er afgørende for karakteren af vores område – fortiden som et sommerhusom-
råde.  
 
En mere sikker retning for området betyder også adgang til øget variation i arkitekturen. Vi 
har oplevet at der har været vilje til at bruge penge på arkitektonisk spændend løsninger, 
men noget et projekt har været igennem lokalplanens snærende bånd, som kom der et re-
sultat ud, som ikke var umagen og de ekstra omkostninger værd – i forhold til typehuse.  
 
Lokalplanens udvidede bebyggelsesmuligheder er gavnlige, fordi vores område trænger til 
en bedre og opdateret regulering.  
 
I sensommeren 2015 afholdt Solrød Kommune borgermøde om forslaget til lokalplan. Det 
var samtidig startskuddet for en tre måneder lang hørringsfase.  
 
I hørringsfasen havde vi bestyrelsen en grundig debat og vi havde også dialog med en 
nogle borgere som synes både godt og mindre godt om forslagets enkeltdele.  
 
På vores årlige møde for vejlaugene i november brugte broderparten af mødet på at gen-
nemgå forslagets konsekvenser og vi fik vendt mange sten i sagen. 
 
Dialogen var koncentreret omkring  
 

 Bygning i to etager – på visse nærmere betingelser og afstandskrav 

 Forbud mod at fælde træer med en omkreds på mere end 80 cm 

 Udstykning af grunde ned til 650 m2 

 Vendepladser og vejudlægsdeklarationer  

 
Blandt andet denne dialog førte til at vi som fuldtallig og enig bestyrelse i foreningen afgav 
et høringssvar i starten af december 2015, som yderligere skærpede kravene til bygning i 
to fulde etager og argumentere  
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For huse i to fulde plan betyder det at:  
 

 der ikke kan opføres et hus i to fulde plan med vinduer, som er større, er placeret 
højere eller har en kortere afstand til naboskel, end hvad der gælder i forhold til den 
allerede gældende lokalplan, og at 

 det fortsat er opførelse af et hus i 1½ plan – efter den allerede gældende lokal-
plan – som er mest indgribende i forhold til naboer.    

 
Dette har været afgørende for Solrød Strands Grundejerforening, og foreningen anser 
derfor ændringen som en forsigtig udvidelse af byggemulighederne uden øgede na-
bogener.  
 
Samlet set er lokalplanforslaget meget bedre end den gældende lokalplan, og hvis 
blot Solrød Kommune indarbejder vores indsigelser i lokalplanen, er der sat en ny og 
sikker retning for kystområdet.  
 
 
SOLRØD STRAND PIER  
 
Initiativtageren til ideen og projektet er Lars Juhl, og herudover har klubber og foreninger 
med tilhørsforhold til stranden og særligt Østre Strandvej deltaget i arbejdet. Resultatet er 
en række flotte skitser og ideer til en ny måde at bringe Solrøds fantastiske strand i spil til 
glæde for borgerne og sportsudøvere.  
 
En badebro eller en pier som rækker 250 meter ud i Køge Bugt og giver mulighed for at 
springe på hovedet og et væld af aktiviteter eller bare at slikke sol på træværket. Der er 
således både tænkt kajakker, vinterbadere, sejlere, kite surfere, dykkere m.fl. ind i en 
kommende brokonstruktion i træ.  
 
Skitserne er udarbejdet i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter, som blandt andet 
har bidraget med et ”knæk” på broen, som sikrer at vandlinjen i horisonten er uberørt, når 
besøgende ankommer til stranden fra Østre Strandvej. Der er naturligvis vigtigt, at Solrød 
Strand Pier ikke griber for meget ind i den unikke strand, men en udvidet træbro med mu-
lighed for isætning af både og kajakker, samt en sauna til vinterbadere vil efter vores op-
fattelse kunne indpasses til glæde for strandens mange brugere.  
 
Solrød Strand Grundejerforening har medvirket under tilblivelsen af projektet og er varm 
tilhænger af en realisering i en nærmere udviklet form. Dette naturligvis meget gerne i 
sammenhæng med en anden og meget bedre udnyttelse af grunden ved Østre Strandvej 
til rekreative formål, som favner hele kommunens borgere. Der er et kæmpe potentiale et 
sådant samlet projekt, som vil tilføre Solrød Strand en tiltrængt attraktion og stranden et 
samlingspunkt med mulighed for at nyde både natur og liv.  
 
Omkostningerne til projektet er ikke små men potentialet er tilsvarende stort, så det er vo-
res store håb og forventning, at Solrød Kommune kan se mulighederne for at skærpe Sol-
rød Strands profil, som strandnær by med et væld af aktiviteter for store og små. Solrød 
Strand Grundejerforening står i alle fald klar til at bidrage positivt til et projekt. Se der sam-
lede projekt på www.ssgsolrod.dk 

http://www.ssgsolrod.dk/
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SOLRØD CENTER  
 
For første gang i mange år blev der afsat midler på Kommunens budget for 2016 til kon-
krete forskønnende initiativer i Solrød Center. Bevillingen er et direkte resultat af det frugt-
bare samarbejde, som Solrød Strands Grundejerforening har deltaget i omkring en udvik-
ling af Solrød Center siden vi af egen drift satte gang i projektet Mod til egne veje, som an-
viser en ny vej frem for Solrød Center  
 
TÅRNET 
 
Senest har vi søgt SEAS-NVE om et bidrag til finansiering af kommende udstillinger.  
 
HEGN OG STRANDVEJ    
 
Og så har vi her sidst på foreningsåret taget fat på en gammel traver i foreningen – nemlig 
udseendet at Solrød Strand – dvs. rabatter, beplantning og ikke mindst de private hegn. 
Helt konkret gennemførte vi en happening i forhold til et hegn som, efter vores opfattelse, 
alt for længe har kastet et kedeligt lys over Solrød Strandvej.  
 
Jeg kontaktede ejeren af huset og hegnet og aftalte at vi med frivillig hjælp ville male heg-
net. Inden for få dage fik vi mere end 20 frivillige og sponseret maling fra den lokale virk-
somhed Det’ Maleren. Det er dejligt at mærke opbakning til vores initiativer.   
 
Søndag morgen kl. 10 mødte vi op og på under en time var hegnet malet og vi hyggede os 
godt samtidig. Efterfølgende har Solrød Kommune såmænd sat hæk op, så det bliver rigtig 
flot igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


