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Vedbæk Grundejer- og Beboerforening  
 
Referat af Generalforsamling i Vedbæk Grundejer- og Beboerforening  
Mandag den 9. marts 2020, Vedbæk Skole 
 
 
 
 
Oplæg om Vedbækfundene 
Anne Birgitte Gurlev, leder af Vedbækfundene, holdt et engageret oplæg om 
udgravninger og fund fra jægerstenalderen i Vedbæk. De 7000 år gamle grave har 
givet ny viden af national og international betydning om klimaforhold, livsvilkår, kostvaner, sundhedstilstand 
og dyreliv. Inddragelse af forskere, nye arbejdsmetoder og analyser vil fremadrettet kunne bidrage med 
yderligere viden om disse forhold. 
 
Det er besluttet at flytte fundene tilbage til Vedbæk til nye, bedre og større rammer, der i højere grad end 
tidligere vil kunne kombinere indendørs og udendørs formidling. Der er afsat en grund på 2256 m2 i 
Henrikholms område, og der arbejdes med en bebyggelse på godt 1000 m2.  
 
Der er bevilget i alt 8 mill. kr. fra Finansloven til projektet, og der søges om yderligere finansiering via fonde. 
Aktuelt er der nedsat flere arbejdsgrupper, der arbejder på at beskrive funktioner, forretningsplan mv. – 
efterfølgende skal selve bygningen konkretiseres via en arkitektkonkurrence.  
 
Aktuelt er Vedbækfundene efterspurgt af skoler i en række kommuner, disse funktioner vil sammen med 
initiativer for dagtilbud også blive højt prioriteret på de nye museum. 
 
De ansatte ved Vedbækfundene ønsker at skabe et godt naboskab til lokalområdet. Der har allerede været 
afholdt et arrangement, og der planlægges sommermuseum med forskellige udendørs aktiviteter den 3. maj, 
7. juni, 5. juli, 2. august og 6. september. 
 
Tidsrammen for det færdige projekt er efter 2024. 
 
 
Herefter blev Generalforsamlingen for Vedbæk Grundejer- og Beboerforening indledt med, at formanden, 
Hans Jeremiassen, bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent 

Jens Lindquist blev valgt og noterede sig, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig.  
 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden 
Formanden fortalte indledningsvis, at det var 118. gang, at der blev aflagt beretning. Der henvises til den 
skriftlige beretning, som kan hentes på foreningens hjemmeside www.vedbaek-gbf.dk 
 
Mastesagen 
Formanden orienterede om forløbet af mastesagen, som foreningen fulgte og støttede økonomisk. 
Formålet med masten var at sikre mobilnet-dækning langs Kystbanen. En borgergruppe gik aktivt ind i 
sagen og fik bl.a. gennemført målinger af dækningen. Sagen endte med, at ansøgningen om opførelse 
af den 48 meter høje mast blev trukket tilbage, idet målingerne viste, at der var tilstrækkelig dækning 
langs hele strækningen.  
 
Trafikforhold og parkering 
Der køres fortsat for stærkt mange steder i Vedbæk. Foreningen opfordrer til, at der etableres yderligere 
fartdæmpende initiativer og hastighedsmålinger.  
 
De store mængder af cyklister, der køre to til tre ved siden af hinanden og kører overfor rødt lys, er til 
stadighed til fare og gene for de øvrige trafikanter. 
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Parkeringsanalysen, der er udarbejdet for Rudersdal Kommune, viser behov for parkeringspladser flere 
steder i Vedbæk (analysen kan hentes på foreningen hjemmeside). Udover analyser af behovet stillers 
der forslag til afhjælpning af parkeringsproblemerne. Foreningen støtter forslaget om at halvdelen af 
skaterbanen anvendes til parkering mod at den resterende del moderniseres og omdannes til en 
multifunktionsbane, der kan anvendes hele året.  
 
Trods parkeringsforbud og tidsparkering er der mange ulovlige parkeringer til stor gene for de handlende 
og beboerne. Foreningen opfordrer til, at der tænkes i nye baner i forhold til at minimere den ulovlige 
parkering. Foreningen gentager opfordringen til at gøre noget ved parkering på Gyngehusvej ud for 
fodboldbanerne, hvor parkerede biler ofte dækker fortovet og halvdelen af cykelstien.  

 
Handlende 
Formanden roste samarbejdet med Handelsstanden og deres julearrangement - og opfordrede til, at vi 
alle støtter op om butikkerne med lokale indkøb. 
 
Biblioteket 
Formanden beklagede lukningen af biblioteket, der kom uventet og ubegrundet. Politikere og 
administration har vist manglende initiativ og vilje til borgerinddragelse.  
 
Underskriftindsamling, mails og forslag om at nedsætte en repræsentativ arbejdsgruppe af borgere er 
ikke blevet imødekommet - og henvendelserne er ikke eller kun delvist besvaret. 
 
Grønne hegn og affaldssortering 
Foreningen opfordrer til, at vi står sammen om at opfylde lokalplanens bestemmelser om grønne hegn.  
 
Endvidere opfordrer foreningen til, at den enkelte borger tager placeringen af de kommende 
affaldscontainere alvorligt, så de ikke skæmmer indkørsler etc. Endvidere opfordres til, at containere 
fjernes fra fortovene, når de er tømt.  
 
Strandene 
Formanden gentog igen i år klageren over adgangen til Nordstranden – her tænkes især på den 
etablerede stentrappe, der fortsat mangler gelænder, at den nye høfde på Nordstrande en stor del af 
året kun kan nås ved at gå over våde sten - samt den ny platform på havnens nordmole, der har trappe 
uden gelænder.  
 
Igen i år blev den lovede legeplads på Nordstranden atter efterlyst.  
 
Problemer med enorme mængder af tang blev pointeret igen i år – det synes som om, problemet er 
tiltagende – og at det er utilstrækkeligt med én årlig fjernelse af tang. 
 
Private fællesveje 
Formanden orienterede om de nye vilkår for beboere på private fællesveje. Fra 31.12.20 ophører de 
tidligere serviceaftaler med Rudersdal Kommune, og beboerne opfordres til at etablere vejlaug (link til 
yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside).   
 
Hjemmesiden 
Der opfordres til at benytte foreningens hjemmeside, hvor der løbende lægges nye oplysninger om 
lokale arrangementer etc. (www.vedbaek-gbf.dk) 
 

3. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen og forvaltningen ved borgmester Jens Ive, 1. 
viceborgmester Erik Mollerup og udvalgsformand Court Møller 

 
Court Møller startede med at præsentere Anne Christiansen, der er ny formand for Byplanudvalget og 
Anja Whittard ny områdechef for Teknik og Miljø. 
 
Court Møller orienterede kort om det aktuelle arbejde med at udarbejde en forvaltningsplan for 
kystsikringen.  
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Udrulningen af containere til affaldssortering er i gang, Alle borgere får besked via E-Boks ca. 3 måneder 
før, de skal starte sorteringen. Alle modtager to containere én til papir/glas og én til plast/metal, 
endvidere kan man tilkøbe en beholder yderligere til pap.  
 
Der forestår en stor opgave med separering af regnvand og spildevand, denne planlægning er i gang og 
vil starte i Holte-området. 
 
Trafikdæmpende foranstaltninger i kommunen prioriteres i forhold til behov og økonomi. Der er opsat 
fartmåler på Henrik Holms Alle og etableret ”bump” på Gøngehusvej. Der er opsat ”stelere” for at 
forhindre parkering ved boldbanerne – og flere forventes opsat. I forhold til belægning er der planlagt 
asfaltering på den nordlige Strandvej og Hotelstien/Olesvej. 
 
Spørgsmål om belægningen på Olesvej der har tre underlæggende spildevandsrør blev berørt med 
hensyn til det forhold at Olesvej er en privat fællesvej. Spørgsmålet vil blive undersøgt af forvaltningen. 
 
Der er ikke økonomi til mere end én årlig fjernelse af tang. 
 
Erik Mollerup fremlagde en kommunal version af forløbet vedr. mastesagen og roste samarbejdet med 
den lokale arbejdsgruppe. Sagen har medført at kommunen fremadrettet forlanger bedre dokumentation 
for dækning end de tidligere anvendte dækningskort. 
 
”Ung i Rudersdal” arbejder med forslag til tilbud til unge i bl.a. Vedbæk. 
 
Bycenterudvalget skal til at påbegynde de indledende øvelser i Vedbæk, man forestiller sig at dette skal 
ske i samarbejdet med Grundejerforeningen, Handelsstanden, skolen og centrale udlejere. 
 
Der er ikke væsentlige nyheder vedrørende Hotel Marina. Grunden på Stationsvej, der tidligere var ejet 
af COOP, er solgt. Den nye ejer tager udgangspunkt i de eksisterende bygninger,  

 
Jens Ive argumenterede for, at tangproblemerne ikke er opstået som følge af lagunedannelse ved 
Sydstranden. I forhold til generne med tang ved badebroen, der ligger tæt på molen, kan dette måske 
løses ved at forlænge broen. Broens placering er valgt for at tage hensyn til surferne.  

 
Kommunen overvejer, hvilke initiativer der skal iværksættes for at løse parkeringsproblemerne i 
Vedbæk, hidtil har parkeringsvagter ikke været ønsket.  

 
I forbindelse med omlægninger på skoleområdet er både Trørødskolen og Vedbæk Skole bevaret - på 
sigt vil dette give en overkapacitet. Børnetilvæksten i Vedbæk er især på småbørnsområdet, hvorfor der 
forventes et øget behov for institutionspladser. Det vil være en mulighed at løse dette ved at bruge en 
del af Vedbæk Skole til dagtilbud. Bibliotekslokalet indgår i denne planlægning. 
 
Borgmesteren beklagede processen omkring lukning af biblioteket. Borgmesteren er selv gået ind i 
arbejdet og opfordrer til at sende forslag til det nye bibliotek til ham. 
 
Kommunen forventer, at tilbagemeldinger fra Kystdirektoratet om adgang for gangbesværede til 
Nordstranden og legeplads samme sted snart vil komme. Der vil måske også kunne være en legeplads 
ved det kommende museum. 

 
På spørgsmål om udligningsordningen svarede borgmesteren at tallene begynder at blive ”splittet ad”. 
En enkelt undersøgelse skulle have vist, at Rudersdal er underkonteret med 16 %. 
 

4. Regnskab 2019 
      Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 125 kr. pr. år. 
 
5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen 

Jens Lindquist, Anne-Beate Sloth og Lisbeth Wilms var på valg, alle fortsætter. 
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6. Valg af 2 revisorer 
Begge revisorer blev genvalgt. 
 

7. Indkomne forslag jf. vedtægternes § 7 
Ingen 

 
8. Eventuelt 

Afslutningsvis takkede formanden foreningens medlemmer for fremmødet, og dirigenten for ledelsen af 
mødet. 
 
Efter mødet orienterede Lars Wiskum om arrangementet ”Vedbæk forårsfest”, der finder sted den 24. 
april kl. 18:30 på Hotel Marina. Yderligere informationer findes på Vedbæk havnedags hjemmeside, der 
vil også komme opslag i butikkerne samt foldere.  
 
 


