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Kære Portvenner. 

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 

Fællessalen Plejehjemmet Byageren i Nærum 

Bestyrelsen er i gang med forberedelserne til en god generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer deler 

beretningens opgaver mellem sig, med grundige indlæg og indbydelse til dialog på en hyggelig måde. 

Oplevelserne har været mange i årets løb, og foreningen har opnået resultater, som er blevet anerkendt 

af medlemmer og myndigheder.   

 

Indvielsen af Nærumvænge Port er den vigtigste oplevelse. Der er fine fotos og videoer fra dagen og 

arbejderne, der gik forud. Henrik Ehrenreich vil demonstrere det praktiske arbejde med tegninger og 

håndværk, der fortæller om hvordan arbejdet er forberedt og udført. Søren Mariegaard fortæller om  

samarbejdet med Naturstyrelsen om det udførte arbejde og vores planer. Fremtidig sikring af De Røde 

Porte som kulturarv. Keld Raaschou taler om arbejdet med fondsansøgninger og den tillid sponsorerne 

viser foreningen. Yderligere opgaver fra øvrige bestyrelsesmedlemmer om Nærum Kulturdag, 

Folkemødet, Fantastiske foreninger og Portnyt m.v. 

 
Bestyrelsen fremlægger forslag med opdatering af foreningens vedtægter fra stiftelsen 13. april 2016. Det er 
en tilpasning til de foreningens ansvar i administrationen, der lever op til den kvalitet, der arbejdes med i 
projektgruppen. Endvidere forslag og tilbud til medlemmerne om medvirken i foreningens aktiviteter.   
Arrangementer, ture, historien i Jægersborg Hegn, natur, dyr fugle, og ikke mindst skovdriften gennem 
tiderne, hegn og huse.  
 
I den igangværende Driftsplan er der oversigt over Forhistoriske minder med over 100 høje, sten, hulveje og 
meget mere, der senest er besigtiget af Naturstyrelsen 2017. Der er virkelig mange muligheder for at være 
medvirkende til at sikre, bevare og vedligeholde de fortidsminder, som området er så kendt for.   
 
På korte ture kan man finde, beskrive og tage stilling til bevaringen. Vores PR kan forbedres.  Tegning af kort 
over  
Jægersborg Hegn til vores formål. Redaktion af Portnyt og hjemmeside kan lægges i faste rammer. Hvad vil vi 
have med? Hvordan skal det formidles? Hvem vil være med?  
  

Bevaringsværdige Røde Porte og låger i Jægersborg Hegn 
Det er formålet med vores foreningen, at De Røde Porte bliver sikret en bevaring, så det ikke er en beslutning 
fra driftsledelsen, at porte og huse kan rives ned uden at naboerne opdager det før, det er for sent. Rundforbi 
Skovløberhus og Wesselsmindevej 17. er revet ned. Trørød skovløberhus er sat til salg.  Hvad skal der ske med 
de andre skovløberhuse?  Nærum Hovedgade, Wesselsminde, Strandmøllen og Skodsborg? I Jægersborg Hegn. 
Hvad med skovløberhusene i de øvrige lokale skove, hvis de ikke kan benyttes i driften? 
 
Vores målsætning må i være, at De Røde Porte og skovløberhuse indgår i den fremlagte Driftsplan 2016 til 
2031, som er til høring til 9. april 2018 
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