
 

 
 

E n g v a n g e n  1 4     -     2 6 8 0  S o l r ø d  S t r a n d     -     T e l e f o n  5 6  1 4  0 1  9 3  

 

 
Generalforsamling i 

Solrød Strands Grundejerforening 
 

Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30 

I Aktivitets- og Frivilligcentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 
 
 

BESTYRELSENS BERETNING 2018 
 
 

 
Det har været endnu et travlt år i Solrød Strands Grundejerforening.  
 
Flere store hjertesager har krævet vores engagement og er kulmineret i løbet af det for-
gangne år. Heldigvis synes vi at det meste er godt rigtig godt, og vi føler som forening, at 
der bliver lyttet, og at vi kan påvirke sagernes udfald til det bedre.   
 
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN 
 
Når der er lagt et stort arbejde betyder det også at der er nogle mennesker som har gjort 
et stykke arbejde. Derfor vil jeg godt starte min beretning med at sige en stor tak til besty-
relsen for at have ydet en stor indsats, som har betydet møder og mails tidligt og sent. 
 
100 ÅRS JUBILÆUM  
 
Lad os starte i det festlige hjørne. På en herlig sommereftermiddag i juni 2017 kunne vi fej-
re foreningens 100 års fødselsdag.  
 
Mange mennesker var mødt op for at markere dagen, og det er vi rigtig glade for. Der var 
tryllekunstner for de små og øl og pølser til de lidt større.  
 
Borgmester Niels Hörup gjorde os den ære at holde en tale for foreningen og vi fik sagt et 
værdigt tillykke.  
 
Det var samtidig dagen hvor vi officielt indviede vores længe forberedte og medieomsuste 
Transformertårn. Det er siden blev godt taget i brug, og billederne bliver skiftet ud eller 
forøget en gang imellem.  
 
Og vi benyttede også chancen til at udnævne et æresmedlem – Jens Strunge – som har 
skrevet i alt 5 bøger om Solrød og Solrød Strands historie, og på den måde er med til at 
holde liv i fortiden og give inspiration til nutiden.  
 
Endelig udkom vi i 2017 med det hidtil største og mest omfattende Strandsiden, og vi har 
modtaget rigtig god respons fra vores medlemmer på dette.  
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KYSTSIKRING 
 
Vi har brugt meget energi og mange 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, 
kunne vi oven i købet forstå at barrieren for at tage højde for bølgeskvulp m.m. nærmere 
skulle være 4,3 meter.  
 
Det har heldigvis vist sig i de følgende års arbejde, at situationen er mindre dramatisk og 
løsningsforslagene er blevet mere moderate.  
 
Solrød Strand Grundejerforening har siden 2015 deltaget i en arbejdsgruppe under Solrød 
Kommune, og stille og roligt har der formet sig løsninger, som vi finder acceptable og i 
overensstemmelse med det overordnede formål om bevarelse af den naturlige strand i vi-
dest muligt omfang.  
 
Kort og godt betyder løsningen, at der etableres en 2 meters sikringshøjde i hele kommu-
nen mod Køge Bugt. Fra grænsen mod Køge og indtil Ventegodsvej føres sikringen in-
denom lagunen og fra Ventegodtsvej og til Karlstrup bæk etableres og vedligeholdes den 
naturlige klit i 2 meters sikringshøjde.  
 
Omkostningerne bliver – i forhold til det oprindelige udgangspunkt – meget små, og ejen-
domsejerne mellem strandvejen og Køge Bugt kommer til at bidrage med et mindre – men 
endnu ukendt – beløb. Dette er ganske enkelt kystsikringslovens udgangspunkt og regel.   
 
I januar vedtog Solrød byråd, at denne løsning indstilles til videre behandling, hvilket 
blandt andet vil sige miljømæssig vurdering og vurderings fra Kystdirektoratets side.  
 
Det har ikke været et beskedent eller uproblematisk arbejde at blive enige med alle grund-
ejerforeninger og Solrød Kommune, men vi må sige at forvaltning og politikere har lytter til 
os.  
 
Under punkt 5 uddyber Flemming Kristensen og jeg meget mere.  
 
SORLØD CENTER OG STRANDVEJSTORVET  
 
I årets løb har Solrød Strand Grundejerforening fortsat indsatsen for at påvirke forvaltning 
og politikere til at afsætte ressourcer til udvikling og løft af Solrød Center.  
 
Dette arbejde trækker tråde helt tilbage til foreningens oprindelige oplæg med titlen ”Mod 
til egne veje” om en ny udvikling af Solrød Center.  
 
En af ideerne i det oplæg var en nytænkning af Strandvejstorvet. Sidenhen afsatte Solrød 
Strand Grundejerforening et mindre beløb til at få udarbejdet skitse og ideoplæg til en æn-
dring af pladsen. Og det er stort set disse ideer, som i disse dage er ved at tage fysisk 
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form på pladsen. Om omkring to uger er arbejdet forbi, og Solrød Strand er beriget med en 
plads i lækre materialer og tænkt til menneskers ophold fra start af. 
 
Det er vi lidt stolte af og kan sagtens tage en stor del af æren for.  
 
VEDTÆGTSÆNDRINGER  
 
I årets løb afholdt vi for første gang i mange år en ekstraordinær generalforsamling i for-
længelse af vores ordinære generalforsamling. Formålet med generalforsamlingen var an-
den vedtagelse af vedtægtsændringer, som muliggør indkaldelse af generalforsamling via 
lokalaviser og et par andre formaliteter.   
 
Det er også derfor, at I for første gang i mange år ikke har modtaget indkaldelse og dags-
orden sammen med Strandsiden.  
 
Strandsiden kommer først senere på året. I år i juni måned.   
 
STRANDRENSNING 
 
Strandrensningen og en flot strand sommeren over er efterhånden er klassiker, som vi ta-
ger for givet. Men der er værd at huske, at det bygger på benhårdt slid ikke mindst oprin-
deligt fra foreningens næstformand Hans Odder og sidenhen fra mange andre, og at Sol-
rød Strand Grundejerforening bruger tid hvert år på opgaven – i dag med Preben som re-
præsentant i lauget.  
 
Under punkt 5 vil Preben uddybe meget mere.  
 
LOKALPLAN FOR SOLRØD STRANDVEJ 
 
En af de nye sager i årets løb er opstået som følge af, at to centralt beliggende ejendom-
me i kommunen har skiftet hænder og at den nye ejer naturligt nok ønsker at igangsætte 
byggeri og nye tanker på grundene.  
 
Det affødte i maj måned 2017 en henvendelse fra Solrød Strand Grundejerforening til Sol-
rød Kommune om der foregik overvejelser, som det kunne være en ide, at vi som betyde-
lig interesseorganisation blev inddraget i.  
 
Umiddelbart var svaret at der ikke foregik det store, men i løbet af sommeren blev det 
klart, at der var indledende dialog mellem den nye ejendomsejer og forvaltningen i Solrød 
kommune. Det er i sag selv helt fornuftigt og nødvendigt for at komme frem i processen. 
 
Hvad der hverken var fornuftigt eller nødvendigt var derimod det efterfølgende oplæg til en 
mulig bebyggelse af grundene, som ligger for enden af Hedevej og Jagtvej.  
 
Et byggeri som i højde og drøjde var alt for dominerende, og i lodret strid med andre tan-
ker der er gjort omkring strandvejens og strandområdets udvikling.  
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I årets løb har foreningen afsat mange timer til at drøfte stillingtagen og endnu vigtigere 
positive indspark til alternative løsninger. Og så har Solrød Strand Grundejerforening haft 
et godt samspil og samarbejde med de i alt fem vejlaug som er direkte berørt af tankerne.  
 
Vi kommer meget mere ind på emnet under punkt 5, men her og nu kan jeg blot konstate-
re, at forvaltning og politikere endnu engang ser ud til at have lyttet og lader sig påvirke – 
også selvom sagen jo endnu ikke er nået til hverken forslag, høring eller vedtagelse.  
 
Det er derfor min helt fast overbevisning at en kommende løsning ikke kommer endog i 
nærheden af det oplæg, der har været præsenteret.  
 
PROJEKT ØSTRE STRANDVEJ  
 
I årets løb har vi brugt mange kræfter og tid på et nyt og længe tiltrængt og efterspurgt 
projekt: En udvikling af de offentlige grunde på Østre Strandvej.  
 
I løbet af 2018 er der på initiativ og finansiering af SSG gennemført et omfattende projekt-
arbejde i samarbejde med klubber og arkitekt. Dette er resulteret i et konkret projektfor-
slag, som er forelagt for forvaltning og politikere. 
  
Projektet nyder umiddelbar opbakning og støtte og der er afsat midler i Solrød Kommune 
til at udvikle projektet yderligere i 2018. 
 
Vi har heldigvis fået fantastisk god opbakning fra alle kanter.  
 
 


