
 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark – Bestyrelsens skriftlige beretning for foreningsåret 2011 – side 1 

 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Bestyrelsens skriftlige beretning for foreningsåret  2011 

 
Bestyrelsens beretning 2011 
1. Generalforsamlingen 2011 
Bestyrelsesvalg 
Foreningens ordinære generalforsamling for foreningsåret 2010 fandt sted onsdag den 23. marts 2011 for 
første gang i Restaurant Fredensborghusenes lokaler. 
Efter det i generalforsamlingens dagsorden obligatoriske dagsordenpunkt ”valg til bestyrelse” blev den 
nyvalgte bestyrelse med suppleanter og interne revisorer sammensat således: 
 

Formand: Anders Helner, M129 
 

Bestyrelsesmedlemmer: Erik Løye-Philipsen, K110 
 Laust Sønderkær, M103 
 Erik Rohrberg, K308 
 Margit Bowen, K135B 
 

Suppleanter: 1. suppleant Lone Borgstrøm, K616 
 2. suppleant Benedicte Metzlaff, M323 
 

Interne revisorer: 
 1. interne revisor Inger Axholm, K129A 
 2. interne revisor Ulf Søgaard, M205 
 

2. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig 
På den nyvalgte bestyrelses første bestyrelsesmøde i maj, GFS 1-11, konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand Anders Helner, valgt direkte på generalforsamlingen 
Næstformand, Erik Løye-Philipsen 
Kasserer og webmaster/hjemmesideudvikling, Laust Sønderkær 
Udvalgsformand for vedligeholdelsesudvalget, Erik Rohrberg 
Udvalgsformand for arrangementsudvalget, Benedicte Metzlaff 
 

3. Det store overblik 
Den nyvalgte bestyrelse sammensætning involverede både bestyrelsesmedlemmer fra den tidligere bestyrelse 
som ikke havde været på valg, genvalgte personer fra den tidligere bestyrelse og nyvalgte personer, som ved 
denne generalforsamling for første gang indtrådte i bestyrelsen.  
Alle i fællesskab påbegyndte nu arbejdet med at få dannet sig det store overblik over ansvars-områdets 
omfang og det deraf afledte bestyrelsesansvar med tilhørende praktiske arbejds- og tilsynsopgaver. 
Citat fra Fredensborg Søparks lokalplan F27: 
I henhold til ”Lokalplan F27, § 12, stk. 3. har Grundejerforeningen pligt til at sørge for vedligeholdelse af de fælles park- og 
naturarealer. Udgiften til vedligeholdelsen fordeles ligeligt mellem de enkelte grundejere iht. Grundejerforeningens vedtægter”. 
§ 12, stk. 4. Vedligeholdelsen af de fælles park- og naturområder skal foregå efter de for området godkendte beplantningsplaner i 
henhold til lokalplanens bilag 7.  
 

Efter bestyrelsens første 2 omfattende og omhyggelig tilrettelagte områdegennemgange af fællesarealerne 
stod det bestyrelsen og det nedsatte vedligeholdelsesudvalg klart, at opgavens omfang og kompleksitet 
fordrede professionel og kompetens rådgivning, vejledning og støtte. 
Året igennem skulle denne overordentlige store opgave medføre hele 9 områdegennemgange med en meget 
detaljeret registrering af engområder, levende hegn, træ- og buskområder, skov, parkområder, stendiger, 
søbred, søer og bevoksninger langs de 2 stamveje, Kovangen og Maglegårdsvej og vendepladserne på alle 
stikveje.   
Hele fællesarealområdet blev opdelt i overordnede indsats- og vedligeholdelseszoner med tilhørende 
underområder for med denne nødvendige, praktiske og overskuelige systematik at lette det efterfølgende 
omfattende registrerings- og planlægningsarbejde. 
 

4. En vision fødes 
Idéen og tankerne om en Grøn Vision for Søparken fødes gradvist og ser nu for første gang dagen lys. 
Udvalgsbetegnelsen ”vedligeholdelsesudvalget” ændres til ”Det Grønne Udvalg” og udvalgets 
personsammensætning styrkes i væsentlig udstrækning.  
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I slutningen af juni måned blev det nye udvalg indkaldt til det første egentlige planlægningsmøde.  
Et arbejdsmæssigt ”tungt” udvalg, som resten af året gennem en meget stor og omfattende frivillig 
arbejdsindsats skabte grundlaget for det, som siden officielt skulle danne grundlag for bestyrelsens forslag til  
Fredensborg Søparks GRØNNE VISION.  
 

Det Grønne Udvalgs sammensætning: 
Udvalgsformand, Erik Rohrberg K308 
Projektleder og udvalgssekretær, Anders Helner M129 
Projektøkonomiansvarlig, Laust Sønderkær M103 
Ejendomsmægler, Lone Borgstrøm K616 
Vækst- beplantning, kort- og matrikelrådgivning, Allan Christensen K608 
Pedel og naturpleje, Lindhardt Christensen K506 
”Skovfolksleder” og ornitologrådgiver Bent Schäfer M501 
Bestyrelsens næstformand, Erik Løye-Philipsen K110 
Ansvarshavende leder af Skovskolen i Nødebo Hans Becker-Larsen M603 
Fårekonsulent, Jens Lauge K615 
 

Med etablering af Det Grønne Udvalg involveredes fra nu kompetente personer med forskellig 
spidskompetence parallelt med, at Fredensborg Kommune gradvist og i stigende omfang indgik i udvalgets 
arbejde.  
Det stod efterhånden både Det Grønne Udvalgs medlemmer og bestyrelsen klart, at Den Grønne Vision ikke 
alene ville komme til at omfatte genopretning og vedligeholdelse af fællesarealerne.  
 

Et ganske omfattende udvalgsarbejde prægede herefter bestyrelsesarbejdet.  
Flere af jer grundejere har året igennem kunne opleve små grupper af ”folk” med landkort, matrikelkort, 
papir og blyant, fotoapparater, målebånd, spraydåser og graveredskaber bevæge sig rundt overalt på 
fællesarealernes område.  
 

Én fælles vision, flere indsatsområder 
Idéen om, at Den Grønne Visions handlingsplan ikke kun skulle omhandle vedligeholdelse af grønne 
områder erkendtes for alvor.  
Den stigende nedbørsmængde forårsaget af klimaforandringerne havde i gennem de sidste år forskellige 
steder forårsaget stigende afvandingsproblemer.  
Vådområder, der i større udstrækning end tidligere fyldtes med vand og behovet for nytænkning omkring 
den fremtidige opvarmning af vores huse primært baseret på vedvarende energi nødvendiggjorde, at Den 
Grønne Visions handlingsplan tænktes bredere og mere rummelig end først antaget. 
 

Visionens indsatsplan ville antagelig forudsætte en fletstrenget indsats med den fælles arbejdsoverskrift, 
”aktiv indsats med rettidig omhu”.  
Det ville eksempelvis omfatte praktiske tiltag mod oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne, 
effektiv og korrekt efterisolering af boliger, korrekt anvendelse af anbefalingsværdige brændeovne og 
brænde samt fremtidens klima- og miljøvenlige energikilder til boligopvarmning.  
 

Bestyrelsen erkendte også, at Grundejerforeningen antagelig måtte intensivere sit samarbejde med 
Fredensborg Kommune om blandt andet et muligt behov for visse justeringer af og/eller dispensationer fra 
lokalplanens begrænsninger.  
 

5. Den Grønne Vision 
I efteråret 2011 havde bestyrelsen i samarbejde med Det Grønne Udvalg så endelig et konkret bud på 
Fredensborg Søparks Grønne Vision med tilhørende indsatsplan internt på plads.  
Visionsudkastet blev grundigt behandlet i bestyrelsen på 2 bestyrelsesmøder i begyndelsen af 2012 og forelå 
primo marts klart til præsentation på foreningens ordinære generalforsamling i marts 2012. 
 

6. I tæt kontakt med medlemmerne 
Svarfrist 48 timer 
Kunsten for en aktiv og til tider fortravlet bestyrelse er på én og samme tid at arbejde meget detaljeret og 
overordnet og langsigtet.  
Begge dele uden hverken at miste det store overblik eller fodfæstet med de mange detaljer. 
Udfordringen er, at ikke alt hele tiden kun handler om langtidsplanlægning, visionær tænkning og store og 
rummelige idéer. Mange forhold udspringer af hverdagens små og større problemer, forhindringer eller 
irriterende uløste opgaver og foreningsmæssige hængepartier med mere eller mindre uløste medlemspåtaler 
og ønsker. 
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Bestyrelsen besluttede på et meget tidligt tidspunkt, at medlemshenvendelse i størst mulig omfang skulle 
efterlade det pågældende medlem med en klar følelse af, at være blevet hørt og taget seriøst. 
Bestyrelsen ville altid meget gerne hjælpe, der hvor den kunne så hurtigt som praktisk muligt med 
hensyntagen til evt. sæsonforhindringer og de økonomise resurser.  
 

Bestyrelsen besluttede derfor tidligt på året, at alle medslemshenvendelser som hovedregel fremover skulle 
besvares inden for max. 48 timer fra henvendelsestidspunktet. 
En for den pågældende grundejer god/acceptabel problemløsningsmodel burde som hovedregel kunne 
formuleres og effektueres ret hurtigt efter henvendelsen.  
 

I løbet af foreningsåret har bestyrelsen besvaret og, på nær 3 undtagelser, løst over 40 specifikke 
grundejerhenvendelser.  
 

7. Socialt samvær 
Bestyrelsen ønskede at styrke medlemmernes mulighed for at kunne skabe personlige relationer hinanden 
imellem.   
”Summen af detaljerne skaber helheden. Summen af glade og trygge medlemmer skaber fællesskabets styrke 
og sammenhold”. 
Med 2011 generalforsamlingens afvikling i Fredensborghusenes Restaurant og festsal  blev det første 
bestyrelsesinitiativ taget til styrkelse af de sociale relationer foreningens medlemmer imellem. 
Sidste års vellykkede generalforsamling med ca. 90 deltagere hvoraf de 53 var stemmeberettigede 
bekræftede den daværende bestyrelse i, at noget kan og bør gøres for at stimulere medlemsarrangementer 
med et vist socialt indhold.  
 

Skt. Hans aften 2011 
I nyhedsbrev nr. 2 fra juni måned inviterede arrangementsudvalget under ledelse af udvalgsformanden, 
bestyrelsens 2. suppleant Benedicte Metzlaff K323, til en festlig og vel tilrettelagt Sankt Hans aften. 
Arrangementet blev ikke mindst det særdeles gode vejr et tilløbsstykke. 
Stort telt med levende underholdning og et flot Skt. Hansbål hvor mere end 100 grundejere hyggede sig 
aftenen igennem. 
 

Sponsorer og båltale 
Ved denne festlige lejlighed oplevede vores forening for første gang hvad det vil sige at have tilknyttet 
professionelle erhvervssponsorer. 
Sankt Hans aften fik ikke mindst grundet vores 3 professionelle erhvervssponsorer det indhold og omfang, 
som blev tilfældet.  
Vejret var med os, bålet var stort og flot, teltet var simpelthen bare godt og medlemmernes opbakning – ja 
mere end 100 humørfyldte og positive og glade børn og voksne. En stor opmuntring og motivationsfaktor for 
såvel arrangementsudvalget som for den øvrige bestyrelse. 
Bestyrelsen takker alle fremmødte for den humørfyldte og overbevisende opbakning. 
Også en stor tak til Fredensborg Kommunes 1. viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, som holdt båltalen og 
dermed bidrog til at festliggøre aftenen på en særlig måde. 
 

En særlig stor og varm tak skal lyde til vores erhvervssponsorer, Fredensborg Telt- & Serviceudlejning 
Kratbjerg Fredensborg v/tømrermester Jens Ole Pedersen, Varehuset Føtex Food Fredensborg Bycenter 
Fredensborg ved varehuschef Joakim Rasmussen og HOT SPOT BANANA BAND under ledelse af Garbor 
Ferenczi K105. 
 

8. Informationsplatformen etableres 
Nyhedsbrev 
Det stod meget hurtigt bestyrelsen klart, at der fremover ville blive et stort behov for løbende at kunne holde 
alle Grundejerforeningens medlemmer og samarbejdspartnere orienteret om  forenin-gens virke herunder de 
mange nye tiltag. 
Den 11. juni så årets første medlemsinformation dagens lys. 
Under titlen NYHEDSBREV, blev bestyrelsens nyudviklede information distribueret til alle medlemmer 
indlagt i den til lejligheden nyudviklede kuvert. 
Det er netop i denne 1. udgave af medlemsinformationen, at emnet ”Den Grønne Vision” og visionens visionære mål for første gang 
omtales for foreningens medlemmer.  
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Hjemmesiden 
Parallelt med udvikling af den nye medlemsinformation var bestyrelsen i fuld gang med at skabe 2. version 
af Foreningens hjemmeside. Et langt og særdeles tidskrævende men nødvendigt arbejde som under kasserer 
Laust Sønderkærs ledelse først blev afsluttet i sensommeren 2011. 
 

Med det nyudviklede nyhedsbrev og den opdaterede hjemmeside havde bestyrelsen realiseret sit mål om at 
etablere en ny og langt bedre informationsplatform.  
Fra midt på året 2011 begyndte samarbejdet med nyhedsbrev-sponsorer, som gennem konkrete 
samarbejdsaftaler dækkede omkostningerne ved udsendelse af nyhedsbreve. Omkostninger til såvel papir, 
farveprint som specielkuverter.  
Distributionen af nyhedsbrevskuverterne udførtes af frivillige fra bestyrelsen som dermed sikrede, at 
distributionen ikke udgjorde en omkostningsfordyrende faktor for foreningsøkonomien. 
 

Elektronisk nyhedsbrev? 
I dag er kun lidt under halvdelen af medlemmerne tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev, desværre. 
Trods flere konkrete opfordringer i det printede nyhedsbrev har der indtil nu kun været en svag stigning i 
antallet af tilmeldinger til elektronisk medlemsinformation. 
Bestyrelsen håber, at denne udvikling hurtigst muligt kan vendes således at vi om nogle få år primært kan 
baserer vores informationer på elektronisk medlemsinformationer og nyhedsbreve. 
 

9. Fårene vender tilbage 
Fra begyndelsen stod det bestyrelsen klart, at Den Grønne Visions handlingsplan også burde involvere 
naturpleje og ukrudt bekæmpelse med husdyr. 
Får havde tidligere været at finde i Søparken og en del grundejere har ved tidligere lejligheder klart 
tilkendegjordet, at fårene var savnet. 
Bestyrelsen og Det Grønne Udvalg arbejdede ihærdigt på at løse opgaven hvilket til sidst også lykkedes. 
Det blev fåreholderen Børge Pedersen fra Skibby som leverede 2011´s fåreoplevelse til glæde og gavn for 
både natur og grundejere i alle aldre. 
Efter fåresæsonens afslutning i oktober evaluerede Det Grønne Udvalg resultatet af samarbejdsaftalen med 
Børge Petersen.  
Et forhold stod klart, Fredensborg Søpark vil meget gerne have får i begge fårefoldene fremover. 
Men, fodergrundlaget havde ikke været godt nok og tilstrækkeligt. Græsområderne i fårefoldene skulle 
fremover styrkes. 
Der skulle mere sollys i fårefoldene og indhegningen burde på sigt forbedres. 
 

Det at have får i Søparken er nu indarbejdet i Den Grønne Visions handlingsplan.  
Får i fårefoldene fremover. 
Fra og med årsskiftet 2011/2012 er Det Grønne Udvalg blevet udbygget med den professionelle fårekonsulent, Jens Lauge K615.  
Fårene hjælper således ikke kun til med at udrydde den barske og genstridige bjørneklo, men holde græsset i ave og bidrager på 
fineste vis og i et væsentligt omfang til at sikre den så vigtige herlighedsværdi for området. 
Levende husdyr i Fredensborg Søpark er allerede blevet og bliver fremover fortsat et vigtigt delelement i forudsætningen for at kunne 
indfri de mange målsætninger for Den Grønne Vision. 
 

10. Årets primære områdevedligeholdelse 
Park- og engområde 
I 2010 indgik den daværende bestyrelse en 3-årig samarbejdsaftale med gartner- og anlægsvirksomheden 
Den Grønne Gren om slåning og vedligeholdelse af Søparkens park- og engområder. 
Aftalen har fungeret godt og Den Grønne Gren har i 2011 udført arbejdet helt i overensstemmelse med 
kontrakten og dermed levet op til bestyrelsens forventninger.  
Visse problemer har dog vist sig med græsslåningen. Den store mængde nedbør over sommeren har flere 
steder vanskeliggjort plæneslåningen. 
Således har Den Grønne Gren én enkelt gang efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen måtte tage 
weekenden til hjælp i strid med foreningens gældende støjregulativ.  
 

Træer langs stamvejene i henholdsvis Kovangen og Maglegårdsvejsområdet 
Alle de 2 stamvejes træer er blevet efterset og forstmæssigt vurderet.  
Fra november måned har en mindre udtynding fundet sted. Flere træer var ved at vokse sammen, enkelte 
træer var placeret uhensigtsmæssigt tæt på parcelhuse og nogle få var i en ret dårlig tilstand. 
Opgaven blev fuldført for denne gang og de resterende træer kan antagelig klare en længere årrække. 
 

Buske langs stamvejen i Kovangsområdet 
Buskene er blevet beskåret og buskbed forsynet med buddækkende flis. 
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Lille fårefold 
Lysning af den lille fårefold og området omkring fårefolden er påbegyndt. 
En del selvsåede træer er blevet fjernet og 3-4 større træer er fældet. 
Dele af det gamle stendige er ved at blive fritlagt og vil efterfølgende i mindre omfang blive reetableret. 
Dele af dette beskrevne arbejde færdiggøres i løbet af marts-maj 2012. 
 

11. Generalforsamlingen 2012 
Den 21. marts 2012 afholder grundejerforeningen sin 38. ordinære generalforsamling. 
På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen sit forslag til Den Grønne Vision for Fredensborg Søpark. 
Frem til 2020 er det tanken, at Den Grønne Vision skal fremstå som det overordnede mål for de mange 
forskelligartede aktiviteter, som tilsammen gennem handlings- og indsatsplaner skal sikre at visionen 
realiseres. 
Den Grønne Vision skal være vores alles ledestjerne. 
Efter bestyrelsens bedste bud - en ambitiøst men absolut nødvendigt og realistisk vision. 
En vision hvis fornemmeste mål skal være at sikre værdien af vores husinvesteringer. 
 

En vision hvis mål skal sikre at visionen realiseret fra nu og frem til og med 2020 
 

Visionen: 
 

Fredensborg Søpark skal fremstå som et af Danmarks smukkeste, mest velbevarede og eftertragtede 
boligområder. 

 

Financieringen af Den grønne Vision anbefaler bestyrelsen tilvejebringes ved 2 parallelle bidragstiltag.  
Dels ved en kontingentforhøjelse gældende fra og med generalforsamlingen 2012 ogdels ved en inddragelse 
af dele af foreningens opsparede formue. 
 

Tilsammen vil disse to økonomiske tiltag skabe grundlag for, at de mål og indsatsplaner som skal sikre at 
områdets herlighedsværdi, naturskønhed og yderst interessante og epokegørende parcelhusbyggeri bevares 
og styrkes.  
 

Under forudsætning af, at generalforsamlingen i 2012 forløber tilfredsstillende og at forsamlingen på 
overbevisende måde godkender bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse og principbeslutter det 
fremadrettede forarbejdet med en overordnet vision, igangsættes arbejdet primo april 2012. 
 

12. Ind i fremtiden med Den Grønne Vision 
Fredensborg Søpark får måske for første gang i sin levetid en overordnet fælles vision med godkendelsen af 
Den Grønne Vision 2012-2020. 
Med visionen vil der i givet fald være skabt ét samlet fokus for alle de initiativer og aktiviteter, som samlet 
set i de kommende år frem til og med 2020 skal bidrage til, at visionen en dag i fuldt omfang kan blive til 
virkelighed.  
 

Den Grønne Visions mål handlingsplan 
Den Grønne Visions mål skal fremstå som inspiration og ledetråd for handlingsplanens flerstrengede indsats 
i perioden 2012-2020.  
 

Den Grønne Visions mål og handlingsplaner skal med inspiration og i respekt for den til enhver tid gældende 
lokalplan for området inspirerer og vejlede bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer til i fællesskab at 
opfylde visionen.  
 

Visionen vil således på afgørende vis komme til at præge Grundejerforeningens arbejde og bestyrelsens 
opfattelse af, hvad der skal gøres, hvorfor, hvornår, hvor og hvordan i årene fremover. 
 

Den grønne Visions overordnede mål. 
            Naturpleje:  

- Naturpleje med udgangspunkt i områdets oprindelige karakter ved anlæggelsen af Fredensborg 
Søpark reguleret af Esrum Sø fredningen og Lokalplanen F27.  

 

            Miljø : 
- Fredensborg Søparks fællesarealer som sprøjtefrit område. 
- Naturpleje i størst mulig omfang med involvering af egnede dyr, primært fårehold og heste. 

 

            Klimaændringer : 
- Etablering af realistiske afværgeforanstaltninger i fællesarealerne mod den tiltagende 

nedbørsmængde forårsaget af tiltagende klimaændringer. 
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- Effektiv overvågning af og om nødvendigt indsats mod søer og vådområders stigende vandstand. 
 

            Energi: 
- Afdække realistiske muligheder for alternativ energi som ikke baseres på anvendelse af fossile 

brændstoffer. 
- I samarbejde med Fredensborg Kommune og fredningsmyndighederne at arbejde for den nødvendige 

lempelse af Lokalplanen der, hvor lokalplanen måtte være en hindring for anvendelse af en for 
området passende og anbefalingsværdig ny, grøn og vedvarende energi. 

 

            Boligfornyelse: 
- Med respekt for lokalplanen og byggeriets unikke arkitektoniske udtryk at bane vejen for den 

nødvendige og tidssvarende efterisolering.  
 

På generalforsamlingen den 21. marts 2012 fremlægger bestyrelsen sit forslag til Den Grønne Vision. 
 

Visionens mål og handlingsplan: 
Visionens mål og delmål realiseres gennem en fletstrenget handlingsplan med fastlagte indsatsområder.  
 

Indsatsområder: 
Natur 
Søparkens smukke og helt enestående og bevaringsværdige natur plejes og vedligeholdes ved genopretning 
og vedligeholdelsesaktiviteter støttet af kyndig, professionel rådgivning og assistance som dermed sikre, at 
Søparkens karakteristiske natur bevares med udspring i sit oprindelige udtryk og i overensstemmelse med 
Esrum Sø fredning og lokalplanen. 
 

Byggeri 
Søparkens spændende parcelhusbyggeri skal løbende bygningsmæssigt, vedligeholdelses-mæssigt og 
energimæssigt opdateres med respekt for byggeriets karakteristiske arkitekttoniske udtryk og i 
overensstemmelse med Esum Sø fredning og lokalplanen. 
 

Klimatilpasning 
Klimaændringernes stigende konsekvens skal i størst mulige omfang imødegås med de for området passende 
foranstaltninger og i overensstemmelse med Esrum Sø fredning og lokalplanen. 
 

Handlingsplanens ”værktøjer” 
Etablering af kompetenceudvalget ”Det Grønne Udvalg” (natur, klima og miljø)  
 

Etablering af kompetenceudvalget ”Energiudvalget” (nye klimavenlige energiformer, efterisolering af 
boliger).  
 

Etablering af kompetenceudvalget ”Økonomiudvalget” (primært støtteudvalg for bestyrelsen og andre 
udvalg, projekternes økonomistyring og fundraising, tilskudsansøgninger og sponsoraftaler ). 
 

De 3 udvalg refererer i alle henseende til Grundejerforeningens bestyrelse. 
 

De 3 udvalg besættes hver med en udvalgsformand, valgt i bestyrelsen midte.  
Derudover vil op til 2 bestyrelsesmedlemmer kunne tildeles hvert af udvalgene helt afhængig af 
udvalgsarbejdets omfang og karakter.  
Det er bestyrelsens ønske at de 3 udvalg, udover de allerede tildelte medlemmer fra bestyrelsen, yderligere 
kan tiltrække medlemmer fra Grundejerforeningens medlemskreds.  
Medlemmer som måtte besidde en sådan konkret faglig spidskompetence inden for et udvalgs fagområde, at 
de pågældende medlemmer i væsentlig udstrækning kan gavne og styrke det fremadrettede, flerårige 
udvalgsarbejdet. 
 
 
Fredensborg Søpark, den 18. marts 2012 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 
Formand 


