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Grundejerforeningens støjregulativ vedrørende støjende redskaber blev vedtaget ved 
generalforsamlingen 1982. 

Jeg mener det er ved at være på tide at generalforsamlingen tager dette op til overvejelse, med 
henblik på at gøre regulativet mere tidssvarende. 

I dag er der specielt i sommermånederne mange eksempler på at der slås græs, arbejdes med 
maskiner og andet til langt ud på eftermiddagen både lørdag og søndag. Jeg ved godt at vi ikke 
bare skal lovliggøre noget der er ulovligt bare fordi det er det nemmeste, men vi bør tage i 
betragtning at arbejds- og fritidsliv har ændret sig igennem bebyggelsens snart 40-årige historie. I 
en nutidig familie arbejder begge parter oftest, der er kun korte aftener at tage af. Alt afhængig af 
vejr og vind kan det derfor være svært at nå f.eks. at slå græs i det daglige. I weekenden er græsset 
ofte ikke blevet tørt inden kl. 13.00. Mange andre praktiske gør-det-selv projekter, som jo udføres i 
stigende grad, er også vanskelige at få færdige i det korte tidsrum, der er til rådighed.  
Vi skal selvfølgelig tage behørigt hensyn til hinanden, men jeg vil mene at en vis udvidelse fortsat vil 
kunne tilgodese behovet for den fornødne ro til både fordybelse og selskabelighed i weekenden. 

  
Jeg vil derfor indstille til generalforsamlingen at  vedtage følgende støjregulativ for 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark: 

Regulativet, der gælder hele året, tillader brug af støjende redskaber i tidsrummet 
 Hverdage   0700 til 2000 
 Lørdage  0900 til 1500 
 Søn- og helligdage 0900 til 1500 

Ved støjende redskaber forstås benzin eller el (både batteri og ledning) drevne apparater. 
Regulativet gælder også for tests af knallerter, biler, motorcykler og andre køretøjer. Regulativet 
gælder ikke for ikke-motoriserede håndskubbede græsslåmaskiner. 
 
Til medlemmernes orientering lyder det nugældende støjregulativ -  en integreret del af foreningens 
ordensregler således: 

Støjende redskaber  

Foreningens støjregulativ, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 1982, og som gælder hele året, tillader 
kun brug af støjende redskaber i tiderne 

mandag-fredag kl. 0800-2000 og weekend samt helligdage kl. 0900-1300. 

 
Forslag fra Nis Engholm, Kovangen 424 

I dag er det muligt at kunne reducere/fjerne sin elregning ved at montere solceller på taget og lade 
dem dække en del eller hele ens elforbrug. 
Jeg kunne godt tænke mig at vi diskuterede muligheden at ændre lokal planen så man kunne lægge 
solceller på taget af vores huse. 
Ideen er at man tillader at erstatte en del af teglene med solceller eller at tillader at man lægger 
solceller oven på teglene.  
Det vil ikke genere udsynet for dem der bor på Kovangen/Maglegårdsvej men det vil selvfølgelig 
ændre udseendet på vores huse. Det mener jeg dog godt man kan leve med når man så ved at 
bebyggelsen er mere grøn. 
 
Så forslaget til generalforsamling er: Ændring af lokalplanen så det bliver tilladt at lægge solceller på 
tagene. 


