
Bestyrelsens skriftlige beretning foreningsåret 2012, generalforsamling 2013 – side 1 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Bestyrelsesberetning 2012 

 

1. Generalforsamlingen 2012 
Den 21. marts 2012 afholdte grundejerforeningen sin 38. ordinære generalforsamling. 
Arkitekt Michael Sten Johnsen gæstede generalforsamlingen med sit spændende og yderst 
relevante foredrag. 
Arkitekt Michael Sten Johnsens fremragende foredrag bekræftede behovet for og nytteværdien af 
den kendsgerning, at husenes vedligeholdelse, områdets drift, naturpleje og vedligeholdelse og 
udvikling overordnet styres af den for området udarbejdede og gældende lokalplan F27. 
En lokalplan vi grundejere skal være yderst tilfredse med, sætte pris på og gøre os umage for at 
efterleve i vores gøren og laden her i Søparken. 
 

Lokalplanen er i sin tid skabt med det formål, i størst mulige omfang at bevare området og dets 
unikke parcelhusbyggeri og dermed de værdier, der i sin tid lå til grund for etableringen af 
boligområdet Fredensborg Søpark. 
Man kan blot prøve at forestille sig, hvordan vores smukke Søpark igennem de sidste mere end 40 
år ville have set ud i dag uden en omfattende søfredning, strenge servitutter og en styrende 
lokalplan. 
 

Arkitekt Michael Sten Johnsens foredrag efterlod et klart indtryk af den betydning lokalplanen har 
haft og fremover fortsat vil og bør have for bevarelsen af de natur- og bygningsmæssige forhold, 
der gør at Fredensborg Søpark kan fremstå som et så attraktivt boligområde som tilfældet er. 
Naturen er usædvanlig smuk og uspoleret og Henrik Iversens parcelhusbyggeri er banebrydende 
gennemtænkt, smukt tegnet og med stor respekt for naturen nænsomt placeret i landskabet langs 
Danmarks næststørste og mest vandrigelige sø, Esrum Sø. 
 

Arkitekt Michael Sten Johnsen sluttede sit foredrag med ordene, citat: ”Så endnu engang her til 
sidst, pas på jeres enestående bebyggelse med de smukke friarealer til fælles oplevelse, friluftsliv 
og fuglefløjt, held og lykke fremover”. 
 

Arkitektens gode ord lever videre som måske det væsentligste grundlag for realiseringen af vores 
fælles Grønne Vision. 
Arkitekt Michael Sten Johnsens besøg og foredrag skulle efter mere end 39 år i Fredensborg 
Søpark for første gang for alvor skabe respekt om og opmærksomhed på Søparkens fremragende 
parcelhusbyggeri. 
En respekt og opmærksomhed vi ofte glemmer, når vi løbende vedligeholder, opdaterer, tilbygger 
og reparerer vores huse.  
Vi overser lokalplanens anvisninger og påbud. Vi glemmer at se og spørge os for, inden vi måske 
ukritisk og lidt forhastet forandre vores eget parcelhus med det uheldige resultat, at vi hermed 
undlader bevidst at medvirke til bevaringen af den unikke helhed. I jo større omfang helheden 
bevares i jo større udstrækning sikres parcelhusenes værdi.  
 

Meget kan vi gøre for i fællesskab at realisere grundejerforeningens Grønne Vision, men evner vi 
ikke at bevarer Søparkens unikke parcelhusbyggeri og netop det arkitektoniske udtryk, som gør 
husene så attraktive og bevaringsværdige, kan det blive yderst vanskeligt overhovedet at realisere 
Den Grønne Vision.  
Med andre ord, uden smukke parcelhuse præget af den oprindelige idé, ikke ret meget 
bevaringsværdigt Fredensborg Søpark. 
 

Den Grønne Vision, ”at Fredensborg Søpark med udgangen af 2020 skal være kendetegnet ved at 
være et af Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder” realiseres kun gennem en 
flerstrenget meget bevidst indsats, som både omfatter nænsom bevaring af parcelhusene, korrekt 
og påpasselig vedligeholdelse af fællesområderne og løbende, fornuftig og hensynsfuld tilpasning 
til fremtidens CO2 venlige energiformer. 
 

I årene fremover vil vi komme til at beskæftige os meget mere med bevaringen af Søparkens 
parcelhuse. 
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Energirenovering, løbende vedligeholdelse, til- og/eller udbygning, udhuse og mindre 
bygningsmæssige forandringer er alt sammen opgaver, som må og skal følge vores lokalplans 
anvisninger og påbud. 
At bevare forudsætter forandringer, siger man. Men, forandringerne må være nøje og bevidst 
gennemtænkte og loyale over for det bevaringsværdige. 
 
 

2. Bestyrelsen  
Efter bestyrelsesvalget havde fundet sted på den ordinære generalforsamling i 2012, mønstrede 
bestyrelsen følgende 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer:  
Anders Helner, formand, Maglegårdsvej 129. 
Eriks Løye-Philipsen, Kovangen 110. 
Margit Bowen, Kovangen 135B. 
Lone Borgstrøm, Kovangen 616. 
Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103. 
Erik Rohrberg, Kovangen 308, 1. suppleant. 
Kenneth Kristensen, Kovangen 210C, 2. suppleant. 
Inger Bach Axholm, Kovangen 129A, 1. intern revisor. 
Ulf Søgaard, Maglegårdsvej 205, 2. intern revisor. 
 
 

3. Bestyrelsens konstituerede sig 
På den nyvalgte bestyrelses første bestyrelsesmøde onsdag den 4. april 2012 konstituerede 
bestyrelsen sig således: 
Formand Anders Helner (valgt direkte på generalforsamlingen). 
Bestyrelsens næstformand og udvalgsformand for Energiudvalget Erik Løye-Philipsen. 
Kasserer, webmaster og udvalgsformand for Juraudvalget Laust Sønderkær 
Sekretær Anders Helner. 
Udvalgsformand for Det Grønne Udvalg Lone Borgstrøm. 
 
 

4. Den Grønne Vision 
Allerede inden generalforsamlingen i 2012 havde forarbejdet til den daværende bestyrelses oplæg 
til en grøn vision for Søparken igangsat flere krævende og forberedende visionsaktiviteter. 
På generalforsamlingen fik visionstankerne en overbevisende medlemsopbakning, og 
generalforsamlingens positive tilkendegivelser blev dermed for alvor startskuddet på de kommende 
mange års omfattende visionsarbejde. 
Visionsidéer skal omsættes til handlingsplaner og handlingsplanerne skal resultere i konkrete 
arbejdsopgaver hvis resultater skal bringe hele Søparken frem til Den Grønne Visions mål i årene 
efter 2020-2025. 
 

4.1 VISIONSSTRUKTUREN STYRKES 
I forlængelse af generalforsamlingen organiserede bestyrelsen arbejdet for 2012 og frem til dette 
års generalforsamling. 
Bestyrelsens vigtigste ansvarsområde har altid været og er fortsat i henhold til områdets lokalplan  
vedligeholdelse af Fredensborg Søparks fællesarealer. 
Lokalplanens bilag 8. naturplejeplan foreskriver naturpleje af området således, citat: 
”Naturplejen af Fredensborg Søpark skal ifølge fredningskendelsens bestemmelser fra 17. april 1937 og 11. 
marts 1952, samt plejeaftalen med Fredensborg Slot, der kun angår slottets hovedsigtelinje, som allerede er 
bestemt i fredningen fra 1937. 
Hovedlinjen i naturplejen består i, at arealerne skal have karakter af park med adgang for offentligheden. 
Arealerne skal holdes fri for enhver form for bebyggelse. Boder, skure, master og lignende er heller ikke 
tilladt. 
Nye beplantninger må kun ske med vækster i naturform. Beplantningen i området skal være tilpasset de 
omkransende arealer. 
Grundejerforeningens vedtægter skal pålægge foreningens bestyrelse at udarbejde naturplejeplaner for de 
fælles park- og naturarealer. 
Planerne skal udarbejdes efter de til enhver tid gældende naturplejenormer og skal godkendes på 
foreningens ordinære generalforsamling. 
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Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at Den Grønne Visions mål ikke realiseres alene gennem 
naturpleje. 
Visionen rummer derfor, ud over naturpleje og naturgenopretning, også indsatsområder inden for 
fremtidens CO2 venlige energiformer, parcelhusenes energirenovering og vedligeholdelse og 
forebyggelse af fugt- og oversvømmelsesgenerne afledt af de vedvarende klimaændringer.  
Alle indsatsområder, ud over naturpleje, er af stor betydning for grundejerfællesskabet i Søparken.  
Men samtidig er det opgaver og udfordringer, som ikke umiddelbart falder ind under bestyrelsens 
naturlige ansvars- og arbejdsområde set i relation til lokalplanen. De nævnte indsatsområder og 
udfordringer har dog alle det til fælles med naturplejeområdet, at de vil være en forudsætning for at 
kunne realisere Den Grønne Visions målsætning i fuldt omfang. 
 

Styrkelse af visionsarbejdets struktur skulle således for alvor blive bestyrelsens arbejdsoverskrift 
for foreningsåret 2012. 
 

To for visionsarbejdet nødvendige udvalg blev nedsat, Det Grønne Udvalg og Energiudvalget. 
Udvalgsmedlemmerne fik tildelt arbejdsopgaver og en koordineret mødestruktur tog i løbet af 
foråret form. 
Bestyrelsen nedsatte et hjælpeudvalg, Juraudvalget, som løbende har bistået de to ”tunge” 
udvalg med opgaver inden for lokalplanstof, fredningsanliggende, kort- og matrikelspørgsmål og 
vurdering og fortolkninger af servitut-, frednings- og lovgivningsforhold. 
 

Det Grønne Udvalgs arbejdsindsats gav hurtigt konkrete resultater medens Energiudvalget af helt 
naturlige årsager har måttet investere meget tid i planlægning- og udredningsarbejde, koordinering 
med kommunens Klima- og Energisekretariat samt arbejdsopgavers overordnede vurdering set i 
relation til den løbende ændring af diverse energitilskudsordninger. 
 

4.2 NATURPJEJE 
Ansvaret for den i henhold til lokalplanen beskrevne naturpleje (se side 2-3) blev af bestyrelsen 
uddelegeret til Det Grønne Udvalg under udvalgets ledelse af bestyrelsesmedlem og 
udvalgsformand Lone Borgstrøm, Kovangen 616. 
 

Det Grønne Udvalg har arbejdet med to hovedopgaver, den meget praktiske, synlige og 
resultatgivende naturpleje for 2012  
og  
en mere teoretisk, planlæggende del, en overordnet flerårig vedligeholdelsesplan med 
naturgenopretningstiltag for perioden 2013-2025, som først kan effektueres i praksis efter 
vedtagelse på den forestående ordinære generalforsamling.  
 

Den praktiske og synlige naturpleje-indsats for 2012 har i lighed med 2011 væres udført med 3 
primære grønne indsatsaktiviteter: 
 -Løbende årstidsbestemt områdevedligeholdelse. 
 -Genopretning i specifikke udvalgte og afmærkede områder. 
 -Opfølgning på opgaver ønsket/påtalt af grundejere. 
 

Inspireret af de mange gode og for grundejerforeningen nyttige resultater af det tætte samarbejde 
Det Grønne Udvalg året igennem har haft med landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen fra 
Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme, og i forbindelse med det teoretiske forarbejde omkring 
udarbejdelsen af fremtidens naturplejeforslag, besluttede bestyrelsen i efteråret at knytte have- og 
landskabsarkitekt Mette Rønne til grundejerforeningens arbejde. 
Mette Rønnes første omfattende opgave blev gennem deltagelse i flere områdegennemgange og i 
samarbejde med Det Grønne Udvalg at udarbejde forslag til vedligeholdelses- og 
genopretningsplan for 2013-2025.  
 

Når Bestyrelsens forslag til fremtidens naturplejeplan antagelig foreligger i godkendt form efter 
generalforsamlingens behandling, vil det store teoretiske forarbejde hurtigt efterfølgende udmønte 
sig i konkrete resultater foreløbig i perioden 2013-2025. 
 

4.3 FREDENSBORG KOMMUNE 
Samarbejdet med Fredensborg Kommune om områdevedligeholdelse i 2012. 
Samarbejdsbestræbelserne i forhold til kommunens ansvarsområder hvad vedligeholdelse af 
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stam- og stikveje, vejstribemarkering, stikvejsskilte, stianlæg, græsrabatter, pumpetilkørselsveje og 
brostensrabatter angår, har mildes talt været skuffende. 
Der har året igennem været flere konkrete tiltag fra bestyrelsen til kommunen vedrørende de 
omtalte forhold. 
Vores stam- og stikveje er nu i en så alvorlig tilstand, at vi ikke endnu et år kan leve med 
kommunens passive holdning. 
Brostensrabatter langs såvel stam- som stikveje er i en forfærdelig stand. En uhæmmet og 
voldsom ukrudt vækst underminerer brostensrabatten med det til følge, at rabatterne helt forgår.  
Cykelstibelægningerne har det skidt.  
Asfaltbelægningen på dele af stisystemerne er nu i en så dårlig stand, at det næsten er forbundet 
med fare at cykle der. 
Mange af stikvejenes henvisningsskilte er nærmest ulæselige og trænger til udskiftning og 
grundejerforeningen vedligeholder fortsat kommunens brede græsrabatter langs stamvejene uden 
nogen form for økonomisk kompensation. 
 

Kontakterne til kommunen året igennem har medført, at bestyrelsen nu har et klart overblik over 
hvilke og hvor mange instanser, vi i 2013 skal i tæt dialog med. 
Det drejer sig om Park & Vej, Center for Plan & Miljø, Fredensborg Forsyning og i vise tilfælde 
Trafikafdelingen. 
Derudover kommer samarbejdet med kommunens øvrige funktioner så som Miljøafdelingen og 
Energi- & Klimasekretariatet.  
 

4.4 DEN REVIDEREDE SKOVMANDSORDNING 
I efterhånden mange år har grundejerforeningen benyttet sig af frivillig hjælp til mindre 
fældningsopgaver, de såkaldte ”skovmænd”. 
I 2012 besluttede bestyrelsen efter anbefaling fra Det Grønne Udvalg, at 
styrke ”skovmandsordningen” således, at ordningen fremover ville kunne indgå som en kvalificeret 
del af Den Grønne Visions naturplejeprogram. 
Skovmandsordningen bygger på princippet, ”frivilligt arbejde med brænde for arbejde”. 
Skovmandsordningen ville fremover kunne inddrages i mindre som større fældnings- og 
oprydningsopgaver og dermed ”skåne” naturplejebudgettets økonomi i et betydeligt omfang. 
Jo mere skovmandsarbejde udført af ordningens grundejere ulønnet, jo længere vil økonomien 
række.  
Skovmandsordningen forligger nu i en ny revideret, opstrammet og udvidet form klar til præmiere 
her den 28. februar 2013. 
Et nyt hold veludrustede ”skovmænd” vil således være parate til aktiv indsats i 
naturplejeprogrammet allerede fra og med primo marts i år. 
 

4.4 NATURPLEJE MED FÅR 
Det er ingen naturlov, at vi benytter får til naturpleje her i Søparken. 
Kort efter bestyrelsesvalget i 2011 fik vi atter får i vores to fårefolde. 
Ordningen har løbende været evalueret og i 2012 bød vi vores nye fåreholder Helle Poulsen 
velkommen. 
Ordningen med får i Søparken var hermed sikret foreløbig endnu et år. 
Fårene passer på alle måder ind i Den Grønne Vision målsætning, på én og samme tid, dels at 
bidrage til Søparkens herlighedsværdi og dels at indgå i naturplejeaktiviteterne på en miljøvenlig 
måde. 
Ordningen med får har fungeret godt i 2012 takket være vores professionelle fåreholder og vores 
lokale, frivillige fåretilsynsførende, Jens Lauge Laugesen fra Kovangen.  
Det er med stor tilfredshed og glæde, at bestyrelsen igen i 2013 kan byde fåreholder Helle Poulsen 
velkommen til Søparken med Jens Lauge Laugesen som ”vores” interne fårekonsulent. 
 

4.5 ENERGI og ENERGIRENOVERING 
I forbindelse med bestyrelsens konstituering i april 2012 blev Energiudvalget nedsat med 
bestyrelsens næstformand Erik Løye-Philipsen Kovangen 110 som udvalgets formand. 
 

Energiudvalget har året igennem arbejdet med to parallelle ”spor”, fremtidens CO2 venlige 
energiformer samt energirenovering og vedligeholdelse af bolig. 
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Begge ”spor” indgik samlet og koordineret i Energiudvalgets store projekt ”For enden af vejen”, 
som efter måneders forberedelser løb af staben her i Søparken lørdag den 6. oktober. 
Arrangementet blev festligt afviklet med fint besøg af blandt andet borgmester Thomas Lykke 
Pedersen og Plan & Miljøudvalgets formand Lars Simonsen, kommunens Energi- & 
Klimasekretariat, Energitjenestens konsulenter, Danske Bank samt pressen repræsenteret ved 
Frederiksborg Amtsavis og lokalavisen Uge Nyt.  
Foreløbigt resultat: 
Stort fremmøde, stor interesse, mange energibesøg i løbet af dagen, flot og overbevisende 
presseomtale og masser af inspiration til det efterfølgende og fremadrettede arbejde for såvel 
vores eget Energiudvalg som grundejerne selv.  
Således blev lørdag den 6. oktober 2012 starten på et formeldt samarbejde mellem 
grundejerforeningen og Fredensborg Kommune om fremtidige muligheder for CO2 venlig energi, 
energirenovering og vedligeholdelse. 
 

Bestyrelsens og Energiudvalgets etablering af et formelt og længerevarende samarbejde med 
Fredensborg Kommune om energi og energirenovering skyldes helt grundlæggende, at 
grundejerforeningen i foråret af Kommunen var blevet valgt til sammen med 3 andre 
grundejerforeninger at deltage i kommunens store og ambitiøse energiprojekt ”For enden af vejen”. 
Bestyrelsen og Energiudvalget valgte efter moden overvejelse, at gennemføre ”For enden af vejen” 
i stor skala, det vil sige, med en overbevisende indsats, med alle til rådighed værende ressourcer 
involveret og med fuld bemanding af Kommunens energisamarbejdspartner ”Energitjenesten”. 
 

ENERGI  
Valget af fremtidens forskellige CO2 venlige energiløsninger for grundejere i Søparken synes mere 
komplicerede end først antaget. 
Tre primære årsager skyldes, at Energiudvalget ikke i 2012 nåede så langt i dette arbejde, som 
udvalget oprindeligt havde målsat sig. 
 -Ændring af de offentlige tilskudsordninger. 
 -Kommunens uafklarede holdning til fjernvarme i Fredensborg Søpark. 
 -Ændring af Lokalplan F27 i relation til solceller på taget. 
 

Ændrede energi-tilskudsordninger 
Ændring af de offentlige tilskudsordninger ændrede rentabiliteten i en række nye energiløsninger 
radikalt. 
Udvalget skønnede, at mere viden på området måtte indhentes. 
 

Fjernvarme 
Kommunen er først afklaret omkring fjernvarme i Fredensborg området og hermed også Søparken 
i eftersommeren 2013. 
Al planlægning af fremtidig CO2 venlig energi bør efter Udvalgets vurdering afvente kommunens 
beslutning om evt. fjernvarme. 
 

Lokalplan F27 
I det omfang behovet/grundejerønske om solceller placeret på hustage i Søparken kan blive 
aktuelt, forudsætter dette en forudgående ændring af lokalplanen. 
En evt. ændring af lokalplanen vil i givet fald forudsætte følgende forberedelsesfase: 
Ændringens ordlyd skal forhåndsgodkendes af involverede kommunale forvaltning. 
Herefter skal ændringsforslaget forelægges og godkendes på en generalforsamling. 
Under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender ændringsforslaget, skal forslaget  
efterfølgende endeligt behandles og godkendes af fredningsmyndighederne og byrådet. 
 

ENERGIRENOVERING / VEDLIGEHOLDELSE 
Udvalget besluttede i en naturlig forlængelse af arrangementet ”For enden af vejen”, at arbejde 
videre med at få skabt et overblik over forskellige velegnede energirenoveringsløsninger med 
hensyntagen til Søparkens forskellige typer at byggeri.  
Onsdag den 10. oktober deltog udvalget sammen med repræsentanter fra foreningen Agenda 21 
Fredensborg i byggemessen Building Green i Forum. 
I tiden fremover vil flere nye tiltag blive iværksat. 
Udvalget overvejer i øjeblikket at knytte en uvildig og produktneutral rådgiver til udvalgsarbejdet. 



Bestyrelsens skriftlige beretning foreningsåret 2012, generalforsamling 2013 – side 6 

Det er udvalgets ønske i løbet af 2013-24 at udgive håndbogen ”Gode råd og vejledninger til 
energirenovering og vedligeholdelse i Fredensborg Søpark”. 
 

Søndag den 4. november deltog udvalget i kommunens store klimamesse på Rådhuset i Kokkedal. 
Under messen skabte udvalgets medlemmer nye og lovende kontakter til det fremtidige arbejde 
med såvel energirenovering som CO2 venlige opvarmningsforslag. 
 

4.6 BRÆNDEOVNSMØDE 
Korrekt og miljøvenlig anvendelse af brændeovn med brug af korrekt og velegnet brænde indgik i 
Energiudvalgets dagsorden for 2012. 
Torsdag den 8. november afholdt Energiudvalget brændeovnsmøde for alle grundejere i Søparken. 
Mødet blev professionelt ledet af kommunens skorstensfejermester Morten Bjørklund og Finn 
Ladegaard fra foreningen Agenda 21 Fredensborg. 
 
 

5. I tæt kontakt med medlemmerne 
Svarfrist 48 timer, lød bestyrelsens målsætning i 2011 for svar på grundejerhenvendelser. 
Denne målsætning blev stort set opfyldt i 2011. 
Samme mål har været gældende for 2012. 
27 konkrete henvendelser, primært mailhenvendelser, har bestyrelsen og de to udvalg behandlet. 
Alle med undtagelse af 2 inden for den fastsatte kvitteringsfrist. 
Ikke alle de rejste forespørgsler har bestyrelsen og/eller det pågældende udvalg været i stand til at 
kunne afklare på under 48 timer, men - alle henvendelser har hurtigt modtaget en skriftlig kvittering. 
 
 

6. Medlemsinformation 
I 2011 præsenterede bestyrelsen den første udgave af det nye NYHEDSBREV med tilhørende 
foreningskuvert. Siden har nyhedsbrevet været bestyrelsen løbende kontakt til medlemskredsen. 
De mange nye arrangementstiltag, sociale arrangementer og nyttige oplysninger har fundet vej til 
medlemskredsen dels gennem postkasserne og dels med den elektroniske udgave via foreningens 
hjemmeside.  
Som hovedregel har omkostningen til nyhedsbrevene til dels været dækket af gode sponsorer. 
En udvikling som bestyrelsen forventer vil fortsætte i 2013. 
Ca. kun halvdelen af medlemskredsen er tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev. Det er ærgerligt. 
Meget ville være enklere, mindre omkostningstungt og hurtigere med en langt større kreds af 
modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. 
NB! Er du som grundejer IKKE tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev, så tilmeld dig nu på adressen 
www.fredensborgsoepark.dk/nyhedsbreve 
 
 

7. Det sociale samvær 
Bestyrelsen har lige siden generalforsamlingen i 2011 bevidst tilstræbt, at skabe naturlige 
lejligheder for, at det sociale samvær kan udfolde sig bedst muligt. 
Igen i 2012 afviklede bestyrelsen en række medlemsarrangementer i denne gode sags tjeneste. 
 

Lørdag den 23. juni, Sankthans aften med stort telt, pølsegrill, bål og rigtig godt vejr. Bar med 
jazzmusik og dans til et stort medlemsfremmøde. 
 

Søndag den 26. august, Esrum Sø Rundt blandt andet gennem Søparken. Festligt, flot og med 
flere grundejer-deltager i løbsfeltet gennem Søparken. Vi viste vejen, de løb igennem. 
 

Lørdag den 22. september, Fredensborg Slotshave. Rundtur med Styrelsen for Slotte & 
Kulturejendommes landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen. Interessant, belærende og 
aldeles hyggeligt med et stort medlemsfremmøde. 
 

Lørdag den 6. oktober, ”For enden af vejen” arrangementet med stort telt, musik, morgenbord, 
Danske Bank, Energitjenesten og lodtrækning om energibesøg. Mange glade mennesker, god 
stemning og stor informationssøgning. 
 

http://www.fredensborgsoepark.dk/
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Torsdag den 8. november, brændeovnsmøde med instruktions og hyggeligt samvær i 
Lindehuset. 
 

Torsdag den 6. december, Føtex Food, Fredensborg bycenter. Denne aften havde 
grundejerforeningen varehuset HELT for sig selv. Mange fremmødte grundejere havde en dejlig 
aften med gode smagsprøver og mulighed for at gøre et rigtig godt indkøb blandt de mange gode 
tilbud specielt til os denne aften.  
 
 

8. Gode relationer til vores naboer 
Siden generalforsamlingen i marts 2011 har det været bestyrelsens klare politik, at etablere gode 
og nære relationer til såvel vores naboer uden for Søparken som til Rådhuset, dets politikere og 
forvaltninger. 
Denne bevidste indsats har ikke været forgæves. 
Forholdet til Fredensborg Slot og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme og styrelsens 
landskabsarkitekt har i løbet af 2012 udviklet sig særdeles positivt til gensidig glæde og gavn. 
 

Det gode forhold til Endrupgård og landejendommens ejer Jens Hartvig Jensen er efter mange års 
anstrengt forhold genoprettet og udvikler sig særdeles positivt. 
 

Der er etableret kontakt til de grundejere på Endrupvej, hvis parceller har skel til 
vores ”Æbleskovsområde”. De omtalte grundejere har udpeget en repræsentant, som vi løbende 
er i kontakt med. 
Ingen tvivl om, at det gode forhold kan komme til at gavne alle den dag ”Æbleskovsområder” for 
alvor skal ryddes op. 
 
 

9. 2013 
IND I FREMTIDEN MED DEN GRØNNE VISION 
Det er i år 40 år siden grundejerforeningen for første gang så dagens lys. 
Her på det første skridt ind i de næste 40 år skal Den Grønne Vision hjælpe os, som i dag bebor 
og bruger Søparken til med tiden at kunne videregive vores dejlige område påpasseligt velholdt og 
nænsomt tilpasset fremtidens krav og behov. 
Den Grønne Visions mål skal sikre, at alle de forskellige større og mindre aktiviteter samlet set 
peger i samme retning. 
 

Siden 2011 har stort set den samme bestyrelse stået i spidsen for de mange nye aktiviteter og 
tiltag. En bestyrelse, som blev valgt blandt ganske almindelige grundejere i vores bebyggelse. 
Personer med en almindelig bred baggrund hvis arbejdsindsats har været kendetegnet af en god 
portion sund fornuft, lysten til at arbejde for fællesskabet og stor ansvarsfølelse over for 
bestyrelsesarbejdet. 
Ingen i bestyrelsen har således haft den fulde fornødne faglige kompetence til at kunne realisere 
alle visionens forudsætninger.  
Man kan næsten tale om, at bestyrelsen og udvalgsmedlemmernes arbejde i en vis udstrækning 
har været kendetegnet ved at være ubevidst ukvalificeret. 
Men visionsprocessen har været af stor betydning for bestyrelsen. 
Processen er i gang, den kan ikke stoppes og med processen følger, at de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer hver i sær i stigende grad udvikler sig fra ubevidst 
ukvalificeret til bevidst ukvalificeret. 
Måske det vigtigste af alt. Denne erkendelse har tydeligt sat sine spor i arbejdsåret 2012. 
2012 blev året hvor bestyrelsen for alvor involverede kompetent rådgivning og vejledning i arbejdet. 
Både i planlægningsfasen, forarbejdet til handlingsplaner og selve gennemførelsen af 
handlingsplanerne vil sandsynligvis komme til at involvere kompetent og professionel rådgivning. 
Omkring Den Grønne Visions naturdel indgår to landskabsarkitekter, Styrelsen for Slotte og 
Kulturejendommes landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen og vores egen 
landskabsarkitekt Mette Rønne. 
På energi- og energirenoveringsområdet samarbejder bestyrelsen med kommunens Energi og 
Klimasekretariat, Energitjenesten og Foreningen Agenda 21 Fredensborg.  
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I løbet af 2013-14 overvejer bestyrelsen og Energiudvalget at knytte en uvildig og produktneutral 
ekstern rådgiver til visionsarbejdet. 
 

Visionsarbejdet har i sig selv skabt en udvikling blandt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, som 
bedst kan beskrives således: 
Fra starten ubevidst ukvalificeret til bevidst ukvalificeret fortsat mod bevidst kvalificeret. 
 

Summen af vores erfaringer og resultatet af vores forsøg støttet af vores kompetenceudvalg 
suppleret af den fornødne faglige specialviden og rådgivningskompetence skal fremover sikre, at vi 
arbejder professionelt, rationelt og med realistiske visionsmål. 
 

Nye spændende tiltag venter alle i 2013. 
Temamøde om energirenovering. 
Temamøde om sikker bolig, naboovervågning og ”gør livet surt for ubudne gæster”. 
Natur-tur i fællesområdet med vores landskabsarkitekt Mette Rønne. 
Esrum Sø Rundt løbet igennem Søparken 2013. 
Sankthans aften 40 år, som vi plejer - og lidt til. 
 
 

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke for den store interesse og opbakning foreningens 
medlemmer har vist bestyrelsen og dennes arbejde. 
Også en stor og varm tak til de grundejere, som med deres personlige tilstedeværelse har hjulpet 
til med praktisk arbejde ved arrangementerne året igennem. 
 
En helt speciel tak skal lyde til vores hovedsponsor og vores øvrige sponsorer. 
Hovedsponsor Fredensborg Telt- & Serviceudlejning Kratbjerg ved Jens Ole og Linda Pedersen. 
Øvrige sponsorer i 2012: 
Varehuset Føtex Food Fredensborg bycenter ved varehuschef Joakim Rasmussen, Danske Bank 
Fredensborg afdeling ved filialdirektør Marianne Terp Holm, Fog Trælast og Byggemarked 
Fredensborg ved afdelingschef Claus Hammer, Nybolig Fredensborg ved ejendomsmægler 
Thomas Jürgensen, Tømrermester Christer Rasmussen Tikøb og Restaurant Fredensborghusene 
ved restauratør Henrik Rasmussen. 
 
Også en stor tak til Antenneforeningen for det gode samarbejde ikke mindst omkring afvikling af de 
to foreningers generalforsamlinger. 
 
Personligt vil jeg som formand for bestyrelsen takke mine bestyrelseskollegaer, suppleanter, 
interne revisorer og udvalgsmedlemmer for et godt, flittigt og til tider arbejdsmæssigt lidt 
anstrængende år. Tak for en meget stor og overbevisende arbejdsindsats til fællesskabets glæde 
og nytte. Tak for foreningsåret 2012. 
 
 
 
 
Fredensborg, den 26. februar 2013 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
                                   -godt i gang med Den Grønne Vision 2013-2025 

På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 
Formand 


