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Vedtægter for LokalListen Rudersdal 

1. Foreningens navn er LokalListen Rudersdal, og dens hjemsted er Rudersdal 
kommune. 
 
2.  LokalListens formål er at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at 
fremme udvikling, mangfoldighed, social ansvarlighed og indsatsen for natur og 
miljø.  

3.  LokalListen er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindin-
ger.  

4.  Enhver som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent kan være 
medlem.  

5.  Årsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes senest den 15. marts. 
Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og dagsordenen skal mindst om-
fatte:  
- Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden. 
- Godkendelse af regnskab.  
- Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen og listens medlemmer af kommunalbe-
styrelsen.  
- Bestyrelsens forslag til LokalListens handlingsplan for det kommende år. 
- Valg af bestyrelse og formand, sekretariat og kasserer samt to revisorer, der ikke 
må være medlem af bestyrelse eller sekretariat.  
- Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
 
6.  Bestyrelsen har ansvar for ledelsen af LokalListen mellem årsmøderne. Den 
består af en formand og 3 medlemmer valgt af årsmødet, samt et medlem udpe-
get af og blandt LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen. 
 
7.  Imellem årsmøderne indkalder bestyrelsen til medlemsmøder og offentlige 
møder om aktuelle politiske spørgsmål, og medlemmerne opmuntres til at sam-
arbejde med kommunens øvrige borgere om lokale spørgsmål og om at udvikle 
forslag til kommunens politik.  
 
8.  LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen har ansvar for den daglige 
politik.  
 
9.  Sekretariatet varetager den daglige drift – herunder kassefunktion og kommu-
nikation. Det består af 3 medlemmer, valgt af årsmødet. Sekretariatet kan supple-
re sig efter behov. 
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10.  Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret, og foreningen tegnes økono-
misk af kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem. 
 
11. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på et års-
møde. 
 
12. Forslag om ophævelse af foreningen behandles som vedtægtsændring og skal 
være ledsaget af forslag om hvilket almennyttigt formål foreningens formue skal 
overgå til. Beslutning om ophævelse skal bekræftes med 2/3 flertal på et efterføl-
gende årsmøde indkaldt med mindst 3 ugers varsel. 
 

Vedtaget af årsmødet, den 14. marts 2007  
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Dagsorden for LokalListens årsmøde onsdag 14. marts 2012 kl. 

19.30 i mødelokale 1 ved biblioteket i Birkerød. 

 
Dagsordenens pkt. 1 til 6 inkl. er den formelle organisatoriske 
del, jf. LokalListens vedtægter, og efter en pause er det tid til en 
engageret drøftelse af et par af de politiske sager, der brænder 
på lige nu, og hvor LokalListen ikke bare kan komme igennem 
med den ’rigtige’ løsning. Under Evt. er der mulighed for hvad 
som helst – fx skyd på pianisten (bestyrelsen, kommunalbetyrel-
sesgruppen, Fabrin osv.) – bare det sker i en pæn tone og/eller 
gøres morsomt.  
 

1. Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsor-
den. 

 
2. Godkendelse af regnskab. 

 
3. Bestyrelsen og LokalListens medlemmer af kommunal-

bestyrelsen aflægger beretning (bestyrelsens er vedlagt).  
 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende 
år (vedlagt i form af en opdateret udgave af den flerårige 
handlingsplan fra årsmødet i 2010).    

 
5. Valg af bestyrelse og formand, sekretariat og kasserer 

samt to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrel-
se eller sekretariat. 

 
6. Forelæggelse af budget og forslag til kontingent. 

 
Tid til at strække ben, finde en øl eller vand m.m. 

 
7. Drøftelse af indsatsområder, alliancemuligheder m.m. 

frem mod valget i 2013, med skyldig skelen til mulighe-
derne for at tiltrække nye medlemmer så vi ikke én gang 
til er nødt til at fylde kandidatlisten op med mandlige 
pensionister ;-) 

 
8. Eventuelt. 

 
          
                                    Bestyrelsen 
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Bestyrelsens beretning for LokalListen Rudersdal 2011/2012. 

 
Det sidste år har været et normalt ’mellemår’. Der har været relativt stille blandt medlemmerne, 
bestyrelsen har arbejdet med sit og medlemmerne af kommunalbestyrelsen har – ofte forgæves – 
forsøgt at skaffe plads til nuancerne og hensynet til de bløde værdier og brugernes interesser i 
kommunalbestyrelsens beslutninger. Stilen i kommunalbestyrelsen kan fortsat i et vist omfang 
karakteriseres som uoplyst enevælde, og dét vil den forventeligt kunne indtil næste kommunal-
valg, og så forhåbentlig ikke længere. Bestyrelsen, der sidste år var noget grøn, er i sagens natur 
mindre grøn nu, uden dog at føle sig vissen. Der kunne stadig godt bruges en enkelt m/k mere i 
sekretariatet.  
 
Det organisatoriske. 

Bestyrelsens rolle som politisk sparringspartner for kommunalbestyrelsesgruppen har fungeret 
tilfredsstillende – især har bestyrelsens formand deltaget i fællesmøder og principielle diskussio-
ner, ikke mindst under budgetforhandlingerne, og rigtig mange spørgsmål er blevet vendt og ko-
ordineret via mail. Vi har fundet en form, der virker. 
      Bestyrelsen har i 2011 stået for det praktiske ved en LokalListe-stadeplads på loppemarkedet i 
Holte både forår og efterår, hvor medlemmerne har kunnet sætte alt muligt til salg. Især Kirsten 
har lagt et stort arbejde i det, men synes også det har været sjovt, og det har givet et overskud på 
ca. 8.000,- kr. til valgkassen, så vi gør det igen i 2012.  
      Der har været afholdt et medlemsmøde om den kommunale strategiplan, som efter en livlig 
diskussion førte til at der blev formeret en skrivegruppe, som skrev et samlet høringssvar fra Lo-
kalListen (kan ses på www.lokallisten.dk).  
      LokalListens traditionelle servering af chili con carne under Kulturnatten var som sædvanlig en 
succes, med masser af gæster. Julemøde og/eller ’nytårskur’ blev til gengæld ikke til noget, og 
årets sidste større arrangement, årsmødet, er varslet men ikke afholdt mens beretningen skrives. 
      Der er kommet styr på bemandingen af ’Mød LokalListen’, men vi skal også have gjort noget 
ved annonceringen – der er god plads til flere henvendelser, end der kommer nu. Udgivelsen af 
LokalListens nyhedsbrev Rudersdal Tidende har siden efteråret også været nogenlunde stabil. Det 
har taget lidt tid for den nye redaktør at blive disciplineret nok, men der er håb om månedlige ud-
givelser.  
      Stationsplakaterne er nu indskrænket til én i Holte – der var ikke tilfredsstillende pladser at få 
på Birkerød Station efter ’ommøbleringen’ på perronen, men bestyrelsen besluttede at køre vide-
re med den i Holte, fordi der er en del positive tilbagemeldinger fra folk, der læser den, samtidig 
med at den er med til at øge LokalListens synlighed i den sydlige del af Rudersdal, hvor det stadig 
kniber.   
      LokalListens hjemmeside er lagt om til en teknologi, der både gør det lettere at lægge nyheder 
og kommentarer på og at styre indholdet. Det letter arbejdet allerede nu, og det vil være en stor 
fordel når vi kommer til næste valgkamp, hvor aktiviteten på internettet må ventes at blive endnu 
større end sidst.  
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Det politiske. 

Der er ingen, der har sagt at det skulle være let, det her, og det er det heller ikke. Selv om Fabrin 
nu i mere end to år har været nødt til at hente stemmer udenfor Venstre, og selv om mange af de 
nye medlemmer, der kom ind i kommunalbestyrelsen ved sidste valg, har slået sig i tøjret, har han 
stadig styr på tropperne. Marias udtalelse ved konstitueringsmødet i december 2009 – Forløbet 

omkring konstitueringen viser os, der er brug for at se på nye muligheder også i det politiske sam-

arbejde fremover, og vi ser frem til at denne valgperiode også bliver den nye begyndelse, hvor 

mange nye politiske samarbejder kan opstå fra sag til sag – ser stadig ud som en profeti, der kan 
gå i opfyldelse, men det vil tage tid, og det vil først kunne ske for alvor, når den gamle garde fra 
Søllerød er ude af vagten. Indtil da vil det tilsyneladende stadig være sådan, at forslag fra LokalLi-
sten er lettere at vedtage efter en tid, når man har ’glemt’ hvor de kom fra.  
 
Årets hotte emne blev udviklingen på skoleområdet. Det startede fint med et åbent visionsarbej-
de, men et eller andet må være gået galt, dvs. anderledes end man havde tænkt sig, for pludselig 
blev dette arbejde stoppet, for ikke siden at blive genoptaget. Problemet var, at en opdateret 
prognose for børnetallet ikke, som den tidligere, kunne bruges som begrundelse for at nedlægge 
en skole i Birkerød, og i stedet blev så en økonomisk begrundet ’indstilling’ om at lukke Kaje-
rødskolen og sende dens elever til Parkvejskolen skruet sammen og sendt i høring, som den jo iflg. 
de formelle regler skal. På et borgermøde om lukningen brillerede Fabrin ved at gøre sig selv til 
ordstyrer og forhindre Maria i at sige noget med henvisning til at Axel sad i politikerpanelet(!), og 
skoledirektør Tinnings sammenblanding af sin stilling og sin forældrerolle under forløbet ville an-
dre steder have medført en alvorlig påtale eller det, der var værre. Og imens er Nordforbrændin-
gen i fuld gang med at lægge fjernvarme ind på grunden til en anlægspris på 23 mio. kr. 
 
Sideløbende med den ophedede debat om skolestrukturen blev der arbejdet med budget 2012 i 
fagudvalgene. Pga. den serviceramme, der var aftalt mellem regeringen og Kommunernes Lands-
forening, skulle Rudersdal spare 40 mio. kr. i forhold til en ren fremskrivning af budgettet for 2011, 
uanset at kommunens kasse bugner af penge. LokalListen gik konstruktivt ind i drøftelserne med 
de andre partier og var med til at finde pengene. Ligesom sidste år havde vi så forskellige forslag til 
omfordelinger indenfor denne ramme, som vi ville forsøge at skaffe flertal for under de afslutten-
de budgetforhandlinger, men sådan skulle det ikke være. Før det kom så vidt, gjorde enehersker 
Fabrin det pludselig til en betingelse for at man kunne få lov til at være med i, hvad han åbenbart 
ser som sine private budgetforhandlinger, at man på forhånd gav bindende tilsagn om at stemme 
for en lukning af Kajerødskolen – uanset at den postulerede besparelse ved lukningen ikke var 
regnet ind i budgettet, og således var uden betydning for dette. Det skete i september, før forvalt-
ningen havde behandlet de indkomne høringssvar, og på trods af, at den seneste prognose viste et 
samlet fald i elevtallet på Kajerød-, Parkvej- og Sjælsøskolerne på i alt seks(!) indenfor de næste tre 
år, og således gav god tid til at gøre det afbrudte visionsarbejde færdigt og kvalificere beslutnin-
gerne om skolevæsenets udvikling. Fabrin vidste naturligvis godt, at denne binding ville være helt 
uacceptabel for LokalListen, og nogle kunne få den tanke, at hele manøvren handlede om at få os 
koblet af, så han slipper for at have os med når budgettet skal udmøntes, og i stedet kan køre vi-
dere i sin sædvanlige rille om LokalListens manglende vilje til at tage ansvar, samtidig med at han 
viser de øvrige partier, hvad der sker når man er uartig. Den eneste måde, vi kunne tage ansvar på, 
var ved at sige nej til at bage med på den rævekage, så det gjorde vi.  
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      Beslutningen om at lukke Kajerødskolen er siden, helt efter planen, truffet på kommunalbesty-
relsens møde i januar 2012, fire måneder efter at den blev gjort til en betingelse for at deltage i 
budgetforhandlingerne. I mellemtiden er det gået op for forældrene på Parkvejskolen, hvad det 
kommer til at betyde for dem –  
 
Også for LokalListens andre ’mærkesager’ – strukturen på daginstitutionsområdet, legepladserne 
både dér og i skolerne, hensynet til de bløde trafikanter og den ambitiøse klima- og miljøpolitik har 
det været op ad bakke i 2011. Der sker da forbedringer, fx i form af nye cykelstier, men ikke godt 
nok, og specielt Vasevej kan illustrere problemet: Man etablerer en dobbeltrettet cykelsti hele 
vejen fra Bistrup til Kongevejen, men så kluntet at den to gange undervejs krydser over på den 
anden side af vejen, samtidig med at man retter kørebanen ud så der kan køres, og derfor vil blive 
kørt, hurtigere. Den rigtige, og sikkert både dyrere og mere besværlige, løsning havde selvfølgelig 
været en dobbeltrettet cykelsti på samme side af Vasevej på hele strækningen – det havde ikke 
krævet mere plads, men nok givet et mere bugtet forløb.  
 
Der sker trods alt dette stadig fremskridt i hele den måde, den politiske diskussion i kommunalbe-
styrelsen foregår på, og det giver et lille håb for resten af valgperioden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Bestyrelsens oplæg til indsatsområder i 2012. 

 
I valgkampen besluttede vi at være konstruktivt fremadrettede i vores kommunikation og at afstå fra at 
deltage i politiske hundeslagsmål. Denne linje har vi fulgt i kommunalbestyrelsen siden, og den bør vi blive 
ved med at følge, men samtidig er det vigtigt at LokalListens profil kommer til at fremstå klart. Bestyrelsen 
foreslår, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i samarbejde med bestyrelsen fastholder og skærper Lo-
kalListens (oppositions)politik ved endnu mere tydeligt at dyrke vores mærkesager. Der er nok at tage fat 
på, det drejer sig i uprioriteret rækkefølge bl.a. om følgende: 
   

• Standardforringelserne på børneområdet (personalenormering, megainstitutioner m.m.)   
• Den demografiske udfordring (hvordan undgår vi at Rudersdal sander til?) 
• Beskæftigelsespolitikken, især for unge 
• Den farlige trafik/de bløde trafikanter (hastighedsdæmpende foranstaltninger, skoleveje, cykelstier, 

trafikseparation m.m.) 
• ’Bæredygtigheden’ i landsbyerne 
• Sognegården i Holte (og andre sager, hvor miljøet, også det visuelle, står for skud) 
• En ambitiøs klimapolitik 
• Livet i bycentrene (hvis man da ellers kan tale om liv), med særligt fokus på 
• Birkerød Bymidte (fordi dér skal laves udviklingsplan) 
• Vandkvalitet (som ikke kommer af sig selv, eller fordi andre gør det for os) 
• Den politiske diskussion på kommunalbestyrelsesmøderne 

 
Bestyrelsen har som en vigtig opgave at give sparring til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, men det bør 
ikke være bestyrelsens opgave alene. Det er afgørende, at LokalListen Rudersdal holder fast i at være basis-
organiseret, og at alle, der har viden og energi kan komme til at spille ind i de politiske overvejelser. Det kan 
ske gennem de månedlige ’Mød LokalListen’ og i debatten på hjemmesiden, eller det kan ske ved ad hoc at 
formere baggrundsgrupper for emner eller sagsområder med særlig aktualitet.  
 
Bestyrelsen vil også i det kommende år bestræbe sig på at følge kommunalbestyrelsesmøderne fra tilhø-
rerpladserne, og opfordrer både medlemmerne og andre borgere til at møde op og evt. stille spørgsmål i 
spørgetiden. Det har aldrig været Fabrins ønske at have politiske drøftelser for åbne døre, og som den ene-
ste gruppe i kommunalbestyrelsen, der står udenfor konstitueringsaftalen, har vi en opgave i at holde de 
politiske meningsudvekslinger i gang ude i dagens klare lys. Det er en vigtig opgave for os at udfordre den 
repressive tolerance og nedladende venlighed uden at blinke. Der skal være nogen på tilhørerpladserne, 
der udstråler: ”Kom igen”! 
 


