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Velkommen til generalforsamling i DE RØDE PORTES VENNER 

Vi er nu et år længere henne siden den stiftende generalforsamling – i aften skal vi kigge tilbage på 
foreningens første år, og vi skal kigge frem 

Det er dejligt at se så mange bakke op og interesserer sig for vores sag 

Vi er nu budt velkommen med hornmusik – vær hilset 
Og her indledningsvis inden vi går i gang vil jeg gerne om vi i fællesskab kan synge portsangen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Som dirigent foreslås Ole Lomholt forretningsfører i Fonden af 28. maj 1948 - enstemmigt valgt. 

 

2. Formandens beretning.  

Formanden aflagde beretning med Power Point med tilhørende 42 slides. 
 

Historiske fakta der forpligter 

 Den enevældige Kong Christian den 5. anlagde i 1670 den Kgl. Vildtbane. 
 Det var her parforcejagten blev indført i DK, og det ligger der så tydeligt endnu 
 Den kongelige vildtbane – i dag blot Dyrehaven – bestod af Jægersborg Hegn og Jægersborg 

Dyrehave. 
 Jægersborg Hegn lå indtil 1832 indenfor dyrehavehegnet, og en stor del af området lignede den 

nuværende dyrehave, men i 1830-40'erne blev området tilplantet med bøg og eg. 

Røde Port sangen 

Melodi: Bjørnen sover  
Dagsorden 
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 Et unikt område der i 2015 kom med på UNESCO´s liste over verdensarv. Både Jægersborg Hegn 
og Jægersborg Dyrehave indgår i udpegningen. 

 Hele herligheden besøges igennem De Røde Porte 
 

 

Vi har at gøre med et af de mest værdifulde kulturhistoriske områder i landet 

Det ligger lige der ude, kulturhistorien er utrolig let tilgængelig – man kan se den, man kan gå en 

tur i kulturhistorien 

Med udpegningen i 2015 som Verdensarv, kommer det for alvor frem, at området udover dets 

skønhed og natur, rummer ”Verdensarv er defineret som natur og/eller kulturarv af Enestående 

Universel Betydning" (citat fra Unesco). Ofte er der tale om bygninger, byer, naturområder eller 

kulturlandskaber. Eksempelvis er Den Kinesiske Mur og Great Barrier Reef i Australien blandt de ca. 

1.060 steder i hele verden, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. I DK er der nu 7 

udpegninger med på listen. 
 

Hvorfor opstod foreningen? 

 Nærumvænge Port (Nærumgårdsvej) 

 Savet ned en kold vinterdag i januar 2016 

 Var den virkelig klar til udskiftning? 

 Den skulle nedrives! 
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Det var et chok, hvordan kunne det overhovedet komme på tale at save DRP ned? 

Det var ikke bare en udskiftning, det var startskuddet til nedrivning af alle De Røde Porte i 

Jægersborg Hegn 

 

Det var i sidste øjeblik 

 Den næste nedrivning var også sat i gang 

 Her stritter resterne af Rundforbi Port januar 2016 

 Dernæst ville også Kørom blive nedrevet  

 

 

 

Og der var handling bag planen. Nordvesthuset blev nedrevet og Rundforbi Port stod helt strippet 

og ventede som den næste i rækken på nedrivningen. 

Beslutningen virkede fuldstændig forkert. Det viste sig at begrundelsen for nedsavningen alene 

bundede i et ønske om at spare udgifter til udskiftning og vedligehold (et omkostningsniveau der i 

den store skovøkonomi er peanuts). 

Der skulle rykkes OMGÅENDE 

De Røde Porte i Jægersborg skulle bevares – også en vigtig sag af hensyn til de Røde Porte i den 

sydlige del – Jægersborg Dyrehave 

Så der skulle fuld damp på at skrive breve til ministeren, breve til andre relevante, søge mere 

viden, og ikke mindst skrive debatindlæg 

 

Der skulle gøres noget 

 Folkestemningen var helt klar 

 Søren Mariegaard: ”Bevar De Røde Porte i Jægersborg Hegn” 

 Tak for den store opbakning 
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Rudersdal Avis modtog debatindlæg og der opstod en livlig debat på Facebook. Initiativ 1 (v/Søren 

Mariegaard): opstand ved Rundforbi Port. Der var stor opbakning til synspunktet om at De Røde 

Porte selvfølgelig hører til her og skal bevares. Strømmen af debatindlæg tog til og bredte sig til 

brede dele af pressen. Sagen var klar, der må gøres noget aktivt. 

Hvad venter vi på? 

 

I stedet for flere debatindlæg og snak, så var Henrik en handlingens mand, klar til at ændre på det. 

Det var initiativet til at få dannet en forening, og dermed var vejen lagt for dannelsen af De Røde 

Portes Venner. 

 

Foreningen dannes 

     

 

 Stiftende generalforsamling 13. april 2016 

 Stort fremmøde 

 Masser af projekter at tage fat på 

 Masser af arbejde i at etablere foreningen og komme i gang 
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Hermed blev der skabt en platform at arbejde ud fra 

En meget underlig proces 

 Det ene øjeblik var portene dødsdømte 

 Det næste øjeblik var nedrivningen sat på pause 

 Så blev de to historiske porte reddet – Rundforbi + Kørom 

 Og pludselig ville de nedrevne porte også blive genopført (Nærumvænge + 

Wesselsminde) 

 Men det var ikke koordineret! 

 

 

Det mest underlige i forløbet var ministerens pludselige udmelding til Rudersdal Avis: ”portene er 

reddet, de nedrevne genopføres. Vi er glade for at pengene er fundet” 

Men Skovrideren viste ikke noget, og var ikke til sinds at gøre andet end at afvente med 

kommentaren: ”vi har sat nedrivningen på pause, hvis portene skal bevares er vi klar til at se på 

initiativer der bidrager med finansiering” 

 

Nærumvænge Porten er rent faktisk ikke en ret gammel port. Den blev sat op i 1957, den gang 

skovvæsnet overtog arealerne ved Wesselsminde fra Søllerød kommune som bla. fik Tyvekrogen i 

bytte (der hvor Vejlesøparken ligger nu). 

Hvorfor blev den etableret? Der er jo rent faktisk ikke en skov lige her, og Jægersborg Hegn havde i 

over 100 år været omdannet, fra at være en del af den indhegnede Dyrehave til skov, til tømmer 

produktion. Men Den Røde Port var selvfølgelig en markering af, at arealerne hænger sammen 

med den gamle Dyrehave, og herfra giver adgang til Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave. 

Det er nogenlunde samme historie der gælder for den anden nedrevne port lige her henne om 

hjørnet Wesselsminde Porten, den var bare endnu nyere nemlig fra 1989 

 

Status maj 2016 

Rudersdal Kommune: 

En rigtig god sag 
Røde Porte er meget vigtige 
Ingen penge 
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Ingen initiativer 
Mental støtte 
Giver Rudersdal Museer stafetten 
 som kontaktled til Naturstyrelsen  

Rudersdal museer: 
Røde Porte er meget vigtige 
De er ikke fredet 
De er ingen særlig beskyttelse 
Museet har ingen beføjelser  
Deltager gerne i møde med Naturstyrelsen 
Men har ingen konkrete handlemuligheder 

 

Naturstyrelsen: 
Der er dømt pause i nedrivningen 
Der er ikke planer om at genopføre 
Vil ikke påføres udgifter af nogen art 
Er åbne overfor projekt ideer 
Alt skal aftales og godkendes 
 

Hvordan forholdt myndighederne sig? 

Helt klassisk adskillelse mellem en kommune og den statslige verden. 

Vi gør det fordi vi kan! 

 

 Bestyrelsesmøde 30. maj ved Nærumvænge Bom 

 Havde ministeriet løst problemet? 

 Skulle vi opløse foreningen? 

 Hvordan kunne vi være sikre? 

 Cykeltur rundt til alle røde porte og låger i Jægersborg Hegn 

 Beslutning: den mest sikre og den hurtigste vej er at gøre det – LET’s GO! 

 

 

 

 

 
 

Spørgsmålet var, hvad skulle vi vælge at gøre ovenpå de forskelligartede signaler? 
 
 



7 
 

                            
 
 
      
 

Vi har lavet det HELE selv 

 
 Møder med Naturstyrelsen 

 Projektbeskrivelse produceret og siden godkendt 

 Alle porte er opmålt og tegnet 

 Tømmer leverancer fundet og indkøb foretaget 

 Leverandør af enebær spidser fundet, og indkøb foretaget 

Pressen kunne godt li stoffet 

Dyrehaven skal man ikke pille ved 

Vigtigt for os at få budskabet ud, vigtigt at få 

opbakning 
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 Smedejernsbeslag fundet og indkøb foretaget

 

 
 
 
Læst på en anden måde: vi har ikke fået nogen form for hjælp. Vi har ikke mødt aktiv modstand, 

men udpræget passivitet. Hverken tegninger, leverandører, tømmer eller andet. Ehrenreich gik 

virkelig grundigt til værks med opmålinger og tegninger, alt blev meget tidligt i 2016 registreret 
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Medvind fra fonde m.fl. 

 Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 

 Hempel Fonden 

 Krogager Fonden 

 Sponsorater og diverse gaver 

 Medlemsbidrag 

 Det økonomiske fundament var på plads i løbet af 2016 

 Nu også i dag Lions Søllerød 

 

 
 

Bemærk lige billedet: Rundforbi Port der var meget tæt på at få saven, har i stedet fået en gang 

maling – og et sæt låger. Et fint symbol på vendepunktet.  

Fonde: 

En rigtig god stime, hvor lokale fonde eller fonde med relation har været meget venlige og bevilge 

penge. Der er utvivlsomt rigtig mange flere og god muligheder for at opnå tilsagn om flere midler 

Sponsorer: Mindre og målrettede projektet har vi fundet som en god vej til at få hjælp. 

I dag har Lions Søllerød således givet os en gave der muliggør istandsættelse af Rundforbi lågen 

samt etablering af sidehegn herved. 

Vi afventer med spænding om Nærum Grundejerforening, der på sidste års generalforsamling 

stillede sig positive over for DRP, om NG vil bevilge os de midler der skal til for at reetablere lågen 

ved Alleen samt sidehegn herved. 

Vi har yderligere et sponsorprojekt i støbeskeen 

  

Medlemmer + bidrag + sponsorater: 

Ved udgangen af 2016 var vi på 124 betalende medlemmer. Bestyrelsens interne målsætning var at 

nå de første 100 inden nytår (status forleden var at 57 ud af de 124 har betalt i 2017) 

Flere medlemmer har givet ekstra bidrag. 

Vi arbejder nu med 3 sponsor kategorier: Guld over 10.000 kr. – Sølv 5.000-10.000 kr. – Bronze 0-

5.000 kr. 
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Ud over de nævnte sponsorprojekter, så har vi udlejet den lille model port. Og det er stadig en 

mulighed hvis man har lyst. 

 

Aftale med Naturstyrelsen 

 God tone i forhandlingerne 

 RPV fremsætter forslag om at give skoven en port 

 Projektbeskrivelse udarbejdes, afleveres og godkendes 

 Indgår aftale formuleret i GAVE-BREV 

 Nærumvænge Port er det første projekt – ud af flere nævnt i 

aftalen 

 Porten overdrages som gave til NST inkl. 10 års vedligehold 

 
 

 
 
 
Aftale med NST 

Vi endte op med at indgå en aftale med NST: 

-       vi er enige om at RPV reetablerer Nærumvænge porten – den for enden af Nærumgårdsvej 

-       projektet er grundig beskrevet og tegnet i en projektbeskrivelse som er godkendt af NST 

-       projektet afsluttes ved at RPV overdrager porten til NST, som lader porten indgå i sin 

”portefølje” – RPV giver skoven en gave = vi har alle sammen fået en gave 

-       aftalen skitserer de øvrige oplagte projekter op, som efterfølgende beskrives og tegnes i 

projektbeskrivelse som godkendes – projekt for projekt – gave for gave 

-       med i gaverne er 10 års vedligeholdelse. Det har været meget tydeligt at skoven ikke vil påtage 

sig noget som helst ansvar eller udgifter 

 

Ny Nærumvænge Port er klar 

 Nærumvænge Port er bygget henover de seneste måneder 

 Masser af frivillige arbejdstimer 

 Indvielse afholdes den 11. juni kl. 11 



11 
 

 
 

         
 
 
Projekt i gang – fra nuværende bom til de n nye port 

Nærumvænge porten er i den grad i gang. Ehrenriech’erne - junior som senior - er alle dybt 

engagerede og bærer en kæmpe arbejdsindsats. Thoralf Faerch bliver en rigtig god hjælp ifm. port-

arbejdet. I går var der 1. spadestik 11. juni kl. 11 holder vi indvielse – det bliver en festdag 

 

1. spadestik blev taget i går 

 

 
 

I går var der 1. spadestik. Projektet nyder masser af velvilje fra fonde og sponsorater. Der gives 

gaver: anlægsgartner giver en spade, malerfirma giver maling, og et kopifirma giver tryk af banner. 

Det er dejligt med al den medvind.  Den 11. juni kl. 11 holder vi indvielse – det bliver en festdag 

 

Hvor er vi nu? 

 Det har været en omfattende opgave 
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 Forening helt fra bunden – alt begyndelse er svær 

 Vi er kommet for at blive 

 11 bestyrelsesmøder samt et større antal møder i udvalg, og med 

eksterne 

 Planer fremadrettet efter Nærumvænge porten 

 Port-nyt 

 Der er masser at gøre, det er op til os/jer at gribe tingene 

 

 
En omfattende opgave – al begyndelse er svær – det kan vi bekræfte: 

- At danne en forening helt fra start 

- Et kompliceret spil – politik, presse og praksis 

- At etablere de formelle kontakter 

- At få styr på bank, cvr mv. 
- Tegne forsikringsaftale, vi har valgt at tegne en arbejdsskadeforsikring 

- At indgå konkrete aftaler 
- Styr på en myriade af detaljer, mål og materialer 

- Udarbejde projekter 
- Søge fonde 

- Holde 11 bestyrelsesmøder 

- Etablere hjemmeside + Facebook 

- Udsende medlemsinformationer – nu som Port-nyt 
  
Der er masser at gøre, det er op til os/jer at gribe tingene 

 

 

Hvad har vi af planer? 

 

 Når Nærumvænge Port er færdig:  

 Wesselsminde Port Total reetablering: port, låger og sidehegn 

 Rundforbi Låge Renovering 

 Vedligeholdelse 

 Enebærhegn 

 Alleen Låge Total reetablering: låge og sidehegn 

 Rundforbi Port Vedligehold Enebærhegn 

 Kørom Port Renovering og ny sidelåge vedligehold 
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Men det tager rigtig mange frivillige arbejdstimer – de her nævnte aktiviteter ligger i omfang så der 

er tale om en 2020 plan 

 

 

Men hvornår kom portene? 

 Vi vil gerne udforske historien om De Røde Porte 

 Spændende om der kunne etableres en studiekreds 

 Var Johan Boye Junge Magens arkitekten?  

 Har der været tidligere udgaver? 

 Det ultimative mål: De Røde Porte omfattes af Kulturarv 

beskyttelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johan Boye Junge Magens 1748-1814 angives som mulig arkitekt på De Røde Porte 

Var b.la. med til at ombygge og istandsætte Eremitageslottet 
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Hvad har vi også lavet? 

 Nærum kulturdag 

 Halloween på Nærumvænge Torv og Holte havn 

 Vedbæk Havnefest 

 Rudersdal Folkemødedag 

 Udlejning af modelporten 

 Port til Molboløb 

 Røde Port Løb Vigtig PR-opgave – nye medlemmer 

 www.DeRødePorte.dk 

 mail@DeRoedePorte.dk Facebook: De Røde Portes Venner 

 

 

 

 
 

Jo flere platforme des bedre – www.derødeporte.dk + facebook: De Røde Portes Venner + Port-nyt 

Men også vigtigt at komme ud og gøre opmærksom på sagen, ud at finde de potentielle nye 

medlemmer 

 

Og vi vil fortsat være aktive 

 Vi stadig med: 

 Nærum kulturdag 

 Rudersdal Folkemødedag 

 Udlejning af modelporten 

 Flere Røde Port Løb 

 Næste gang den 1. okt. 

 Måske også som cykeltur til sommer? 

…det skal nemlig stadig være sjovt 

mailto:mail@DeRoedePorte.dk
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Jo flere platforme des bedre – www.derødeporte.dk + facebook: De Røde Portes Venner + Port-nyt 

Men også vigtigt at komme ud og gøre opmærksom på sagen, ud at finde de potentielle nye 

medlemmer 

 

Hvis én skal nævnes 

 Erik E. Ehrenreich 

 Har ydet en kæmpe indsats 

 Opmåling og tegnearbejde 

 Besøge og undersøge 

 Kvalificere informationer 

 Skrive projektbeskrivelsen mv. 

 Rådgivning hele vejen igennem 

Kære Erik 

 

TUSIND TAK FOR HJÆLPEN   

Sidst men ikke mindst 
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TAK for godt samarbejde i bestyrelsen til: 

 Henrik Ehrenreich 

 Niels Brühl 

 Christoffer B. Reinhardt 

 Ulrik Iversen 

 Lasse Lund Hansen 

                           Keld Raaschou og suppleant: Anne Mette Nygaard 

 
 

 
 

 

Det var formandens beretning   

 

Referat af generalforsamlingen. 

 

Bemærkninger til beretningen fra forsamlingen. 

 

Forsamlingen godkendte med anerkendelse formandens beretning. Dirigenten bad om yderligere 

bemærkninger til beretningen. Der var en meget tilfreds stemning blandt de 30 deltagende 

medlemmer. Der var ikke bemærkninger til beretningen og samtidig lød der mange anerkendelser 

til det udførte arbejde, specielt til Henrik Ehrenreich. Det blev bemærket, at det havde været gode 

møder med Naturstyrelsen, og det man i administrationen der var meget forsigtig med at give for 

frie forhold til foreningen før end man havde fundet formen for samarbejdet.  

 

Der blev rettet en tak til kommunen for at yde rum til udførslen af malerarbejdet på et meget 

velegnet lokale på Birkegården. Herudover har kommunen ikke medvirket med yderligere praktisk 

eller økonomisk støtte. Fra flere politikere er der anerkendelse til foreningens indsats. Lokalet på 

Hegnsgården til generalforsamlingen er stillet gratis til rådighed. 
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Formanden takkede de to Jagthorns blæsere som var til stede med Kai Hvalsum som initiativtager. 

 
Ved mødet blev der fremlagt nye mærkater, som blev sat til salg. De blev også anvendt ved indvielsen 
yderligere med et nøglebånd med portmærket vævet ind i.  

  
Fra salen var der spørgsmål om vedligeholdelse af broncealderhøje. Det blev besvaret med, at det 
ikke umiddelbart er foreningens formål. En gavnlig indsats med Guldhøj blev bemærket, og vi 
holder øje med det.  
 
Der var stor interesse for lågen ved Alleen i Nærum.  
Allé Lågen er også med på listen over ønskede projekter, men er endnu ikke forelagt 
Naturstyrelsen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af regnskab. 
 
Formanden viste årsregnskabet på en Power Point, og der var skriftlige til de tilstedeværende. 
Regnskabets poster blev gennemgået post for post, og det gav ikke gav anledning til 
bemærkninger. 
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Årsregnskabet er efter anmodning fra bestyrelsen revideret og påtegnet af revisor Kurt Astrup. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budget 2017 samt kontingent 

 

De Røde Portes Venner

Årsrengskab for tiden 13. april 2016 til 31. december 2016

Resultatopgørelse

Udgifter Indtægter

Kontingenter 10.700

Gaver fra medlemmer 1.575

Udlejning af miniportport 7.000

Gebyrer 123

Web 1.589
Folkemøde 500

2.212 19.275
Overskud overført egenkapital 17.063

Balance Aktiver Passiver

Aktiver
Indestående Danske Bank 252.163

Gavebrev Fogs Fond 60.000

Faktura -25.163

Faktura -16.660

Anvendt til materialer -41.823

Indestående  Fogs Fond 18.177

Nærumvængeport igangværende

Faktura 25.163

Faktura 16.660

Fog anvendt materialer gavekort 41.823

Skyldig HE Byggeservice ApS 17.028

Nærumvængeport igangværende 58.851

Passiver

Egenkapital

Primo 0

Årets overskud 17.063 17.063

Sponsorater Porte

Johannes Fog Fond 60.000

Hempelfonden 160.000

Kroagerfonden 75.000

Sponsorater i alt 295.000

Forudbetalt kontingent 100

Skyldig faktura HR ApS 17.028

Balance 329.191 329.191

Godkendt af bestyrelsen den 23. april 2017
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 Budget 2017 

 Vi har et solidt økonomisk fundament for yderligere 

projekter 

 Fondsmidler er selvsagt bundet af forpligtigelser 

 Planlægger at investere i yderligere en port 

 Planlægger at gennemføre 1-2 mindre projekter, hvoraf 

foreningen kun bærer evt. ekstra omkostning ift. 

sponsorprojekter 

     

 Forslag til kontingent 

 Kontingent indbetalinger bærer foreningens 

driftsomkostninger og bidrager til projekter 

 Vigtigt at medlemmer viser vilje 

 Vigtigt med mange medlemmer 

 Kontingent kommer ikke til at bære investeringer 

 Forslaget er uændret:  

 kr. 100,- pro persona årligt og er kontingent for 2018 idet kontingent 

fastsættes forud for næste regnskabsår.  

  

4. Valg til bestyrelsen. 

 Valg til bestyrelsen: 

Søren Mariegaard, formand, Christoffer B. Reinholdt, sekretær og Ulrik Iversen, 

bestyrelsesmedlem blev enstemmigt genvalgt. På valg till næste år er Henrik 

Ehrenreich, næstformand, Lasse Lund Hansen kasserer, Keld Raaschou 

bestyrelsesmedlem og Niels Brühl historiker og Portnyt  

 

 

5. Valg af suppleanter: 

Anne Mette Nygaard blev genvalgt, og Thoralf Færch blev nyvalgt.  

Det er bestyrelsens praksis, at suppleanter er inviteret til bestyrelsens møder. 

 

 

6. Valg af revisor. 
 Statsaut. Revisor Kurt Astrup blev valgt som revisor for det kommende år. 

 

7. Ingen indkomne forslag.  
Der var ikke forslag  

 



20 
 

8. Eventuelt 
Der var ikke spørgsmål under eventuelt.  

 

 

 
 

Dirigenten blev takket for en god og rolig generalforsamling, og der blev udråbt 

et leve for De Røde Portes Venner. 

Referat udarbejdet på grundlag af formanden Søren Mariegaards Power Point fremlæggelse og 

notater fra mødet i samarbejde mellem Søren Mariegaard og Niels Brühl den 20. januar 2018  

 

 
 

 
 

Fra v. Formand Søren Mariegaard, Kasserer Lasse Lund Hansen, Sekretær Christoffer Buster Reinhardt,  

Keld Raaschou, Ulrik Iversen, Næstformand Henrik Ehrenreich, historiker Niels Brühl 

Tak for i 

aften 

Kom godt hjem 


