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Generalforsamling 2021 i  
Solrød Strands Grundejerforening  

 
Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling  

Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 20.15 
I Aktivitets- og Frivilligcentrets store sal, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 

 
 

Bestyrelsens beretning  
v/ Bent Frederiksen, formand 

 

Vi har traditionen tro udsendt et nummer af Strandsiden op til Generalforsamlingen. Bladet 

kan man også betragte som beretningen for det forgangne år. Det skal dog ikke afholde 

mig fra at give en kort mundtlig beretning for perioden siden vi sidst var samlet og til i dag. 

Det seneste år har været et år, som har været meget anderledes og man kan sige utraditi-

onelt. Året har været præget af den omfattende coronapandemi, som på mange måder har 

sat en række ting i stå. 

Det har vi også mærket i Solrød Strand Grundejerforening (SSG). Lige som sidste år, er 

årets generalforsamling blevet flyttet fra foråret til vi nu kan holde den i dag, tidspunktet 

kan vi konstatere ikke var så velvalgt da der var fodbold. Det skal vi beklage.  

På seneste generalforsamling sagde vi farvel til den tidligere og mangeårige formand Jens 

Bang Liebst, som valgte at stoppe efter mange års stor indsat. I stedet blev Bent Frederik-

sen valgt som formand for SSG. 

Selv om året har været præget af coronapandemien, er arbejdet i SSG ikke gået i stå. Vi 

har i perioden gennemført vores bestyrelsesmøder som planlagt, og der har været stor ak-

tivitet. 

Vi har i årets løb specielt haft fokus på vagtordningen i vores lokalområde. Vi var ikke til-

freds med den ydelse vi fik fra vagtservice Danmark, og valgte derfor at opsige samarbej-

det. I stedet valgte vi at lave en aftale med Securitas, som vi indtil videre har været meget 

tilfredse med. Vi kan se, at vi har fået en meget mere synlig vagtservice, som vi tror kan 

medvirke til at skabe en større tryghed. Vi er super glade for opbakningen til skiftet, og vi 

kan se, at på trods af at den nuværende ordning er dyrere, er der fortsat den samme store 

opbakning hertil. Vi vil løbende evaluere ordningen, så vi hele tiden får den bedste løsning. 

Kystsikringen har også fyldt meget i året der gik. Vi har deltaget i en række møder med 

henblik på at få fastlagt rammerne for det organisatoriske omkring Solrød Strand Klitlaug. 

Indtil anlægget er etableret vil der blive nedsat en arbejdende bestyrelsen, hvor SSG vil få 

to pladser. Herudover har SSG haft meget fokus på den kommende strandsti, hvor vi skal 

sikre en løsning, som tilfredsstiller flest muligt, samtidig med at der skal tages hensyn til 

sikringshøjden.  
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S o l r ø d  S t r a n d s  G r u n d e j e r f o r e n i n g  

Gl. Køgevejs projektet er nu ved at nå sin afslutning. Det har været et godt projekt, hvor vi 

sammen med området og kommunen har fået skabt et rigtig flot projekt. Denne type pro-

jekter, vil vi opfordre kommunen til at gennemfører på samme måde andre steder i kom-

munen, hvor der skal ske en fornyelse. Vi medvirker gerne hertil. 

Derudover har vi beskæftiget os med strandrensningen gennem Solrød Strands Strand-

rensningslaug samt Strandens Hus. Begge områder er gamle travere som jeg ikke vil 

komme nærmere ind på, det overlader jeg trygt til mine kollegaer i bestyrelsen. 

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på kystsikringen, hvor vi nu går ind i udførel-

sesfasen. Vi vil fortsat have vores bevågenhed på Strandens Hus og at det bliver gennem-

ført efter de intentioner som SSG har kæmpet for, og så vil vores fokus være rettet mod 

Borgernes Hus på busholdepladsen. Vi mener at et Borgernes Hus på denne plads vil 

være et meget stort aktiv for kommunen og vil kunne tilføre stor værdi til Centret. Vi er 

enige i intentionerne for huset, som Borgmesteren fint beskriver i sin artikel i Strandsiden. 

Men vi har også en ambition om at huset skal være et ”Fyrtårn” og hvor der bliver lagt 

vægt på kvalitet frem for kvantitet, som vi underholdt om sidste år. Kan vi opnå det, er 

SSG positive overfor et Borgernes Hus på busholdepladsen. 

En af vores andre mærkesager er, at vi gerne vil medvirke til at sætte et grønt aftryk på 

kommunen. Det kunne vi jo passende gøre ved at gøre noget ved vores indkørsler til kom-

munen, nemlig Cementvej og Cordozavej. Det ville i så fald kunne tjene to formål, dels at 

forskønne disse områder, dels at lave klimaløsninger på samme måde som vi har gjort 

Gammel Køgevej. På samme måde kunne vi tage fat i asfalt belægningerne i midterrabat-

ten på Strandvejen. Vi medvirker gerne. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året der 

gik. 

 


