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Generalforsamling 
 i  

Solrød Strands Grundejerforening  
  

Torsdag d. 17. september 2020 kl. 19.00 
 
 
BERETNING  
v/ Jens Bang Liebst, formand 
 
 
VELKOMMEN 
 
Velkommen til årets generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening 2020. 
 
6 MÅNEDERS FORSINKELSE  
 
Vi slår dørene op – med 6 måneders forsinkelse – til en lidt utraditionel generalforsamling, 
som vi afholder i lyset af Corona-restriktioner og en situation, som desværre er i skred dag 
for dag.  
 
Det betyder også at generalforsamlingen i dag afholdes i en lidt kortere version end sæd-
vanligt. 
 
BERETNING 2020 
 
Foreningsåret har på ingen måde været som det plejer.  
 
Aktivitetsniveauet i vores forening er sædvanligvis meget højt. Vi løfter fra år til år store og 
betydende arbejdsopgaver og sætter dagsordner.   
 
Det har vi også gjort i år, men i meget mindre omfang. Corona-situationen har naturligvis 
sat en dæmper for nye initiativer og helt konkret for møde aktivitet mm. i foreningens regi.  
 
Under beretningen kommer jeg selvfølgelig kort ind på vores arbejdsområder og de resul-
tater, som vi har skabt i løbet af året.    
 
Og vi oplever fortsat, at vi i vores omgang med politikere, med Solrød Kommune og med 
langt de fleste borgere og medlemmer at blive taget meget alvorligt, og at der bliver lyttet 
til vores altid velovervejede bidrag. 
 
Vi har dog samtidig noteret os, at Solrød Strand har flyttet sig hvad angår debatkulturen. 
Den er for mig at se blevet meget hårdere og mere polariseret. Flertalsbeslutninger afhol-
der ikke mindretal for at slås med alle tilrådighed værende midler og det er en virkelighed, 
som har krævet lidt omstilling. Der er også virkelighed som har givet anledning til person-
lige overvejelser.  
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Det er naturligvis helt i demokratiets ånd, at også små mindretal kan forfølge synspunkter 
og overbevisninger. Og nutidens kommunikationsformer giver ubegrænset lejlighed til at 
udtrykke holdninger på sociale medier.  
 
Jeg tror, at vi skal værne om en god debatkultur for at bevare lysten og muligheden for at 
kunne nå frem til de bedste løsninger.  
 
Vi bestræber os altid på selv at have antennerne ude efter hvad der savnes i vores om-
råde, og hvilken retning udviklingen skal gå – vi er jo en by i en betydelig positiv udvikling.  
 
Og bare lige så det står helt klart, så vil ingen debatkultur ændre på, at vi som forening og 
dennes bestyrelsen fortsat har ”mod til at sætte kurs” og træffe beslutninger, selv når det 
er svært. Og det er efter min mening et adelsmærke for enhver bestyrelse. 
 
EN STOR TAK TIL BESTYRELSEN 
 
Når der opnås store resultater, betyder det også, at der er nogle mennesker som har ydet 
en stort indsats. Derfor vil jeg godt i min beretning sige et stort tak til bestyrelsen for arbej-
det gennem det forlængede foreningsår, der - som altid - har betydet møder og mails tidligt 
og sent. 
 
VORES MÆRKESAGER SOM SELVSTÆNDIGE PUNKTER PÅ DAGSORDEN 
 
Jeg vil i år ikke gå så meget ind i de arbejdsområder som fylder mest, fordi vi under afte-
nens punkt ”Aktuel orientering” på dagsorden kommer meget mere detaljeret ind på punk-
tet.   
 
PROJEKT ØSTRE STRANDVEJ – STRANDENS HUS 
 
Vi er meget stolte af, at vi som forening har fået ideen til Strandens Hus, beskrevet ideen 
om Strandens Hus, og båret ideen om Strandens Hus igennem til det politiske system.  
 
Tidligere i 2020 blev lokalplanen, som realiserer projektet, endelig vedtaget. En ide som 
foreningen har arbejdet med i mere end ti år på forskellig vis, bliver dermed til virkelighed.  
 
Fra start af har Solrød Strands Grundejerforenings involvering i en udvikling af grunden 
haft til formål, at sikre en nænsom og beskeden udvikling af grunden. En udvikling hvor 
blandt andet så mange som overhovedet muligt af træerne på grunden bevares, og der-
med den unikke atmosfære på grunden, som så mange kender.  
 
Det har dog samtidig været en nødvendighed, at den i dag meget forsømte grund blev op-
dateret til glæde for de mere end 330 aktive sportsudøvere med tilknytning til stranden og 
til glæde for kommunens snart 25.000 borgere.  
 
Derfor har et ønske om udvikling af grunden også inkluderet et sted at spise og drikke med 
udsigt til vandet.  
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Et samspil mellem flere aktiviteter som populært sagt kan skabe et ”havnemiljø i en by 
uden en havn”.  
 
Og heldigvis har opbakning været kæmpestor – fra klubber, fra borgere og fra medlemmer 
af byrådet. Fra en mindre – men meget højtråbende - gruppe som bor tæt på grunden, har 
der forståelig nok været utryghed omkring projektets påvirkning af deres hverdag. Men vi 
er helt sikre på, at også de vil finde stor glæde ved den tiltrængte nænsomme udvikling af 
grunden.  
 
Vi kommer mere ind på emne under et senere punkt hvor også Bjørn-Erik, som har lagt en 
kæmpe indsats i projektet i det forgangne år, vil bidrage.  
 
KYSTSIKRING 
 
I mere end 5 år har vi arbejdet med i grupper omkring kommunens tiltag til at lave en kyst-
sikring langs stranden i Solrød Strand og den øvrige del af kommunens kyststrækning.  
 
I løbet af foreningsåret er det blevet helt klart, at der ikke er helt fælles fodslag blandt 
grundejerforeningerne, og derfor er der fundet en løsning for i første omgang Solrød 
Strands Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening.    
 
Det er rent ud sagt en bøvlet omgang at holder styr på fakta, jura og praktiske løsningsmu-
ligheder. Men lad mig sige klart, at Solrød Strands Grundejerforening har haft samme fa-
ste holdning i hele perioden og det er et beskyttelsesniveau tæt på det eksisterende natur-
lige niveau og en nænsom og hjælpende hånd til naturen. Arbejdet igangsættes forvente-
ligt allerede i 2021, men meget mere om det under et senere punkt.  
 
GAMMEL KØGEVEJ  
 
Det ca. 800 meter lange stykke vej som løber fra Østre Strandvej og rundkørslen ved Ce-
mentvej har længe trængt til en opdatering. Fortovene var ujævne, belægningerne kede-
lige og der køres i nogle tilfælde alt for hurtigt på vejen, som i praksis er en del af et villa-
kvarter.  
 
I 2016 investerede Solrød Strands Grundejerforening derfor nogle midler at udvikle et for-
slag til en modernisering af vejstykket. Målet er at skabe et hyggeligere vejforløb, som 
både har rekreativ værdi, indgår i klimatilpasning på grund af regnvandsopsamling og sik-
rer en lavere fart for bilerne.  
 
Som de fleste ved, så er det meget håndgribelig virkelighed nu. Gammel Køgevej er gan-
ske enkelt i skrivende stund gravet op og under omlægning med gode materialer og en 
spændende løsning for vejforløbet.  
 
Det er vi meget stolte af!  
 
Vi uddyber dette under et senere punkt.  
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BUSHOLDEPLADSEN / STATIONSPLADSEN  
 
Den centrale plads i byen, som i dag huser busholdeplads og stationsplads, skal gentæn-
kes og planerne peger på en bygning med mange funktioner, herunder nyt rådhus for 
byen.  
 
Solrød Strands Grundejerforening stiller sig positiv overfor en udvikling af pladsen, og for-
slaget om en bygning, der skal og kan opfylde mange formål med livlig færdsel, er god. 
Solrøds nuværende rådhus er ikke dimensioneret til at kommunen vokser og vokser og 
bygningen er utilstrækkelig på mange andre punkter. Ideen om lægge et nyt rådhus på by-
ens helt centrale plads er derfor ikke dårlig, men det må meget gerne ske i kombination 
med andre aktiviteter også.  
 
Det altoverskyggende vigtigste for udvikling af pladsen er dog, at udviklingen sker med 
æstetikken i højsædet. Det er en unik chance at kunne udfylde denne plads, og det bør 
ske med et projekt af høj arkitektonisk værdi. Det vil potentielt kunne redefinere og indgå 
aktivt i byens profil og give en tiltrængt løft til Solrød Center.  
 
Det er Solrød Strands Grundejerforenings holdning at der bør udskrives en arkitektkonkur-
rence med en betydelig præmie for at sikre en række spændende bud på den helt rigtige 
anvendelse af grunden.  
 
Det er en kæmpe chance og et kæmpe ansvar for vores byråd, og Solrød Strands Grund-
ejerforening vil følge sagens udvikling tæt og påvirke i retning af et stærkt projekt, som 
ikke skal se godt ud i et Excel-ark, men godt ud i virkeligheden.  
 
STRANDRENSNING  
 
En af de faste opgaver for bestyrelsen er det årlige arbejde med strandrensning. For tiden 
er Preben Larsen og Bjørn-Erik aktive repræsentanter fra foreningen.  
 
En stor tak skal lyde til jer. Ligesom der er mange landholdstrænere til fodboldlandsholdet, 
så er der mange holdninger til den smarteste måde at gennemføre strandrensningen.  
 
Det er selvfølgelig rart med gode råd, men faktum er at vi i mere end ti år konstant har ud-
viklet på metoder og teknikker. Det er en opgaven som gribes meget seriøst an – og tak til 
jer for det.  
 
Meget mere om det senere i aften. 
 
VAGTORDNING 
 
Vagtordningen har undergået lidt forandringer i løbet af foreningsåret, idet der er kommet 
ny ejet af selskabet. I har sikkert bemærket nye skilte og et andet firmanavn.  
 
Det er Preben Larsen som dygtigt varetager opgaven med tilmeldinger m.m.  
 
Preben vil sige meget mere om dette senere.  
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TILBAGE TIL DEN PERSONLIGE OVERVEJELSE 
 
Til sidst vil jeg lige genbesøge min indledende bemærkning om personlige overvejelser.  
 
Jeg har været medlem af bestyrelsen i omkring 10 år og formand i 7 år, hvis jeg husker 
ret.  
 
Det har været nogle utroligt arbejdsomme, givtige og sjove år.  
 
Sammen med den øvrige bestyrelse har jeg været med til i den grad at ”sætte kurs” for 
Solrød Strand på en lang række områder. Vi har opnået mange store resultater, som jeg 
er inderlig stolt af.   
 
Foreningen er et godt sted og klar til at tage armtag med. 
 

Det var ordene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


