
GRUNDEJERFORENINGEN FREDENSBORG SØPARK 
 

Referat af foreningens 37. ordinære generalforsamling onsdag den 23. marts 2011 kl.19.30 
i Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg 

 
 
Foreningens næstformand Anders Helner bød velkommen til generalforsamling, der denne gang blev 
afholdt i Fredensborghusenes festsal. Anders gav en kort orientering om samarbejdet med 
Fredensborg Søpark´s antenneforening om afvikling af de 2 foreningers generalforsamlinger samme 
aften. Bestyrelserne for de 2 foreninger havde lagt op til en hyggelig generalforsamlingsaften, hvor 
medlemmerne af begge foreninger var tilbudt en lun anretning til en fordelagtig pris i 
Fredensborghusenes restaurant.  
Grundejerforeningens generalforsamling startede kl. 19.30 og ca. kl. 21.00 forventedes 
antenneforeningens generalforsamling afviklet. 
 
Anders Helner gav herefter ordet til formanden. 
 
Foreningens formand Kim Rønnow Sejtzer bød velkommen, og udtrykte glæde over det store 
fremmøde. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af vedtægternes § 8. 
 
1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Aksel G. Johansen, der valgtes uden modkandidat.  
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
henhold til foreningens vedtægter. Der var 53 stemmeberettigede medlemmer til stede. Bendt 
Olsen, Kovangen 137A, var referent.  
Stemmeudvalg vil blive nedsat, hvis det bliver nødvendigt. 

 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksom hed i årets løb 

Foreningens formand aflagde beretning vedrørende foreningsåret 2010. Formanden startede 
beretningen med at beklage det lange tidsforløb med reparation af skiltet til Kovangen ved 
Endrupvejen. 
Formanden kunne også meddele, at den nye bord/bænk var på plads på engen nede ved søen i 
det nordlige hjørne af foreningens område. 
Omtalte den forestående renovering af slotshaven, hvor området ved Dybedal/Brede Alle ændres 
væsentligt. Ved henvendelse til den ansvarshavende for slotsparken, blev det bekræftet, at 
adgangen fra Søparken forsat vil være gennem den nuværende jernlåge ved fårefolden. 
Formanden var tilfreds med samarbejdet med “Den Grønne Gren”, der i 2010 har stået for 
græsslåningen. Bestyrelsen har derfor et ønske om at der kan indgås en aftale på 3 år med “Den 
Grønne Gren” (se forslag under punkt 5). 
 
Bestyrelsen aftaler på den årlige rundtur i oktober måned omfanget af beskæringer og hvilke træer, 
der skal fældes. Med i bestyrelsens overvejelser er de ønsker, der i årets løb er kommet fra 
medlemmerne. Herefter udfører Lindhart arbejdet. 
 
Skovfolkene under ledelse af Bent Schärfer har klaret fældning af de træer, hvor brændet er til 
eget brug. 
 
Desværre er det forsat ikke lykkedes at finde en ny fåreholder. Bestyrelsen overvejer alternative 
løsninger til fjernelse af bjørnekloen. 
 
Parkeringsproblem ved B-området, Kovangen 102-110 (privat vej). 
Formanden kontaktede, som aftalt på generalforsamlingen i 2010 beboerne i område B med 
henblik på løsning af de manglende P-pladser, der medfører parkering på grundejerforeningens 
fællesareal. 
Bestyrelsen havde følgende forslag til beboerne: 
Grundejerforeningen stiller et stykke jord af fællesarealet til rådighed mod, at beboerne selv 
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etablerer og afholder udgifter til de ekstra P-pladser. Beboerne er bekendt med forslaget, men 
ønsker i første omgang selv at løse problemet. Beboerne meddeler bestyrelsen deres beslutning. 
 
Herefter fik Anders Helner ordet for at orientere om status for den nye hjemmeside og nyhedsbrev. 
Desværre er der forsat problemer med at få den ny platform opdateret på hjemmesiden. Etablering 
af nyhedsbrevet hænger sammen med udvikling af den ny hjemmeside, som tager længere tid end 
først beregnet. Vi har modtaget mange mail-adresser fra vores medlemmer og glæder os til at 
præsentere den ny hjemmeside og nyhedsbrev, så snart hjemmesiden fungerer. 
 
Under debatten efter bestyrelsens beretning fremkom følgende: 
Kovangen 336: Omtalte problemerne med snerydning i den lange periode med snefald. Især den 
manglende snerydning ved fortovet på den del af Endrupvejen der støder op til foreningens 
fællesarealer. Snerydningen af dette fortov er grundejerforeningens ansvar. 
Svar formanden: Erkendte at snerydningen var foreningens ansvar. Den kommende bestyrelse bør 
inden vinter beslutte, hvilke initiativer der skal tages for at sikre den nødvendige rydning af fortovet. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen af forsamlingen tages til  
efterretning. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godk endelse. 

Foreningens kasserer Laust Sønderkær gennemgik det udsendte regnskab for regnskabsåret 
2010. Regnskabet viste et overskud på kr. 60.441,00.  
En egenkapital på kr.445.194,00 og en balance på kr. 460.075,00. 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var indkommet 3 forslag fra Micki E. Helner, Maglegårdsvej 331. 
Forslag 1: 
Kan grundejerforeningen ikke forhøre sig hos kommunen om det er muligt at de forlænger fortovet 
helt ned til Maglegårdsvej. Det er en mangel fra kommunens side og vel også en sikkerhedsbrist at 
gående skal ud på kørebanen. Efter en kort debat blev følgende besluttet: Forslag 1 vil indgå i 
bestyrelsens arbejde det kommende år. 
 
Forslag 2: 
Kan der opstilles skraldespande på fællesområderne (som vores udendørsansvarlige/ 
gartner kan tømme) så vores hundeejere kan benytte sig af. Det må vel være grunden til deres 
manglende “opsamling”. 
Under debatten fremkom følgende påstande: 
Der findes 2 typer hundeejere, dem der samler affaldet op og aflevere det så det ikke er til gene for 
andre, og dem der vender ryggen til og overlader det til skosålerne eller naturen at klare resten. 
Der har tidligere været fremsat et lignende forslag, som indeholdt placering af affaldsspandene og 
beregning af udgifter til tømning og vedligeholdelse. Forslaget blev dengang nedstemt. 
Bestyrelsen bad dirigenten afklare, om bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget eller forslaget 
skal forkastes. 
Generalforsamlingen besluttede at forkaste forslag 2. 
 
Forslag 3: 
Kan man arbejde sig hen i mod at man måske etablere et “børne-område”, hvor vore børn kan 
fornøje sig med et par gynger, klatrevæg eller lignende. Jeg er klar over at sandkasser og lignende 
kræver vedligeholdelse og rengøring, men man kan vel i dialog med et professionelt firma vel få 
lidt in2formationer. Et par bænke og noget læhegn så har vi noget vores yngste kan bruge og det 
vil vel også skabe et par plusser for attraktions-værdien for grundejerforeningen. 
Under debatten fremkom følgende påstande: 
I 1996 var et lignende forslag fremsendt. Bestyrelsen bad dengang en advokat undersøge 
lovligheden af den slags aktiviteter i en grundejerforening, som alle er forpligtet til at være medlem 
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af. Undersøgelsen viste at det ikke var lovlig.  Forslaget blev nedstemt med et stort flertal. 
Bestyrelsen bad dirigenten afklare, om bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget eller om 
forslaget skal forkastes. 
Generalforsamlingen besluttede med stort flertal at forkaste forslag 3. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse a f medlemsbidrag 
    Der er indkommet ét forslag: 

Forslag 4: 
3-årige aftale med Den Grønne Gren. Tilbuddet er på kr. 270.000,00 + moms pr. år. 
Engarealet ved slotshaven. Tilbuddet er på kr. 22.000,00 + moms pr. år (9 gange slåning). 
 
Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag: 
Bestyrelsen lavede i 2010 en aftale med Peter Rogaard, “Den Grønne Gren” om slåning af 
foreningens grønne arealer. Aftalen blev indgået for 1 år og efter indhentning af flere tilbud. 
Bestyrelsen kan ikke umiddelbart indgå en aftale, der omfatter mere end et regnskabsår. Vi mener, 
det vil være en fordelagtig aftale for foreningen, og anmoder derfor om generalforsamlingens 
godkendelse til at indgå en aftale for 3 år med Den Grønne Gren. Efter en kort debat om 
engarealet ved slotshaven skal slås 9 gange pr. år eller det forsat kun skal slås 1 gang pr år, var 
der enighed om at engarealet kun skal slås 1 gang pr. år. 
 
Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens tilslutning til bestyrelsens forslag, med den 
ændring at engarealet ved slotshaven kun skal slås 1 gang pr. år.  
 
Under debatten om slåning af engarealet, blev der stillet forslag om, at det undersøges om der kan 
gøres noget ved vegetationen, når der kun slås 1 gang om året. Udbredelse af brændenælden 
blev nævnt. Bestyrelsen vil undersøge hvad der kan gøres. 
 
Herefter fik kassereren ordet for en kort gennemgang af budgettet for 2011. 
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2011: kr. 1600,00. Der var ingen bemærkninger til budget 
eller kontingent. 
 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens tilslutning til budget med deraf følgende 
medlemsbidrag for 2011 på kr. 1600,00. 

 
6. Valg af bestyrelse 

A: Valg af formand 
Da foreningens formand Kim Rønnow Sejtzer ikke ønskede at genopstille, blev 
foreningens næstformand Anders Helner, Maglegårdsvej 129, foreslået af bestyrelsen. 
Anders Helner blev valgt med akklamation uden modkandidat. 

 
B: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103 var villig til genvalg.  
Laust Sønderkær blev genvalgt uden modkandidat. 
Bestyrelsens forslag til nyvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
Margit Bowen, Kovangen 135B og Erik Løye Philipsen, Kovangen 110. 
Da der ikke var yderligere forslag, valgtes: 
Margit Bowen til nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Erik Løye Philipsen til nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 
C: Valg af suppleanter 

Da Morten Sørensen, Kovangen 230 ikke ønskede at genopstille, blev  
Lone Borgstrøm, Kovangen 616, foreslået og valgt uden modkandidat samt 
Benedicte Metzlaff, Maglegårdsvej 323, foreslået og valgt uden modkandidat 

 
D: Valg af revisor 

Da revisor Leo Jespersen, Kovangen 524 ikke ønskede at genopstille, foreslog bestyrelsen Ulf 
Søgaard, Maglegårdsvej 205. Ulf Søgaard blev valgt uden modkandidat. 
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_________________      ________________ 
Bendt Olsen        Aksel G. Johansen 
Referent        Dirigent  
 

7. Eventuelt 
K 307: Omtalte problemer med haveaffald, der i længere tid opbevares på fællesarealerne. Havde 
kontaktet formanden angående en konkret situation. 
Svar formanden: Havde kontaktet den pågældende grundejer, og meddelt at affaldet skal være 
fjernet senest inden starten for græsslåningen i 2011. 
 
M 323: Mener at kommunen på flere områder ikke overholder deres pligt til vedligeholdelse af 
området. Oplyste, at der tilsendes bestyrelsen en liste over de enkelte klagepunkter. 
 
K 129B: Opfordrede bestyrelsen til at udsende meddelelse om støjreglerne for området. 
Svar formanden: Mente, at hjemmesiden kunne være udgangspunkt for den type information. 
 
M 129: Den nyvalgte formand takkede den afgående formand Kim Rønnow Sejtzer, den afgående 
revisor Leo Jespersen og afgående bestyrelsesmedlem Bendt Olsen for deres indsats for 
grundejerforeningen. 

 
Da der ikke var yderligere bemærkninger under eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen 
for afsluttet. 
 
Til slut takkede Anders Helner dirigenten for afvikling af generalforsamlingen. 
Anders Helner takkede for tilliden og valget til formand og glædede sig til at komme i gang med 
arbejdet for grundejerforeningen. 
 
23. marts 2011 

 
 
 
 

 
 


