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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2014 
 
 
Torsdag den 15. maj 2014 (St. Bededag) afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
ekstraordinær generalforsamling på Fredensborg bibliotek i mødelokale B. 
 
Kl. 19:30 åbnede formanden Anders Helner (AH) den ekstraordinære generalforsamling, bød 
forsamlingen officielt velkommen og påbegyndte dagsordenen. 
 
På bestyrelsens vegne foreslog AH advokat Erik Matthiesen (EM) fra Advodan Helsingør som 
generalforsamlingens dirigent. 
 
Efter at AH have sikret sig, at der fra forsamlingen ikke var alternative forslag til dirigent, blev EM 
valgt. 
 
EM konstaterede, at generalforsamling var rettidigt indvarslet og dermed lovlig og 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes § 9. 
 
Fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter var 35. 
 
Generalforsamlingens referenter, intern revisor Micki Esmann Helner Maglegårdsvej 331 og 
bestyrelsessuppleant Verner Thomsen Maglegårdsvej 123.  
 
Som stemmetællere blev Inger Axholm Kovangen 129A og Kenneth Kristensen Kovangen 210C 
valgt. 
 
1. Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 
 
Dirigenten forslog få mindre justeringer i bestyrelsens vedtægtsforslag. Tekstmæssige justeringer 
primært af grammatisk karakter, som ikke havde nogen konsekvens for de medlemmer, som ikke 
var fremmødt til den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Ændring i § 1, hvor ordet ”fælles” tilføjes i sidste sætning. 
Ændring i § 3, hvor ordet ”og” fjernes i overskriften og erstattes af et ”,”.  
 
§ 1. Navn, område og formål  
Foreningens navn er Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Foreningens område er de 
parceller og friarealer, der er nævnt i lokalplan F 27’s § 1 og planbilag 1. Lokalplanen angiver 
reglerne for grundejernes benyttelse og bebyggelse af parcellerne i området.  
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, herunder at 
vedligeholde de grønne områder i overensstemmelse med lokalplanen. 
 
Ændres til: 
 
§ 1. Navn, område og formål  
Foreningens navn er Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Foreningens område er de 
parceller og friarealer, der er nævnt i lokalplan F 27’s § 1 og planbilag 1. Lokalplanen angiver 
reglerne for grundejernes benyttelse og bebyggelse af parcellerne i området.  
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Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, herunder at 
vedligeholde de grønne fællesområder i overensstemmelse med lokalplanen. 
 
§ 3. Bidrag til vedligeholdelse og naturgenopretning af fællesarealer og øvrige aktiviteter for 
fællesskabet samt administrationsomkostninger m.v. 
 
Ændres til: 
 
§ 3. Bidrag til vedligeholdelse, naturgenopretning af fællesarealer og øvrige aktiviteter for 
fællesskabet samt administrationsomkostninger m.v. 
 
EM gav herefter ordet frit til forsamlingen. 
 
Forsamlingens kommentarer og spørgsmål til punktet vedr. vedtægtsændringer: 
 
Allan Christiansen Kovangen 608: 
 
”Mener ikke, det er korrekt at skrive naturgenopretning i vedtægtsteksten da dette ikke er noget der 
er konstant behov for, men p.t. aktuelt, fordi vedligeholdelsen ikke rettidigt har været ajourført på 
områderne. 
 
AH’s svar: 
 
”Det er den tekst der indgår i bestyrelsen forslag. Forslaget er blevet behandlet på den ordinære 
generalforsamling og nu i uændret form på den ekstraordinære generalforsamling. Derfor kan 
teksten ikke ændres”.  
 
Tage Nilsson Maglegårdsvej 505: 
 
”Der står noget om øvrigt og øvrige aktiviteter, dvs. det dækker stort set alt andet. Dvs. hvis jeg 
ikke har børn, ikke holder fastelavn, ikke deltager i Skt. Hans-arrangementet eller nogle af de 
andre planlagte aktiviteter, har jeg så forstået det rigtigt, at uanset hvad man nu har fundet på at 
lave, så er det ligeligt fordelt mellem medlemmerne med 1 andel pr. parcel?” 
 
AH’s svar: 
 
”Ja, det er rigtigt forstået.  
Dog med den uddybning, at det medlemsbidrag eller kontingent, som af bestyrelsen bliver 
foreslået og dermed sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, afspejler budgettet.  
I budgetgennemgangen gør bestyrelsen rede for de medlemsaktiviteter bestyrelsen foreslår, man 
gennemfører.  
Hvis indholdet og omfanget af bestyrelsens anbefalede medlemsaktiviteter ikke i tilstrækkeligt 
omfang nyder medlemmernes interesse og opbakning, vil det naturligvis få en konsekvens for 
fastsættelse af medlemsbidraget.  
Så man kan sige det helt klart, at de budgetterede omkostninger til enhver tid hviler på 
medlemsbidraget, som hvert år på generalforsamlingen skal stilles til afstemning. I det omfang et 
flertal på generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens oplæg, gennemføres foreningens 
aktiviteter i henhold til bestyrelsens budget. Et evt. mindretal er således, helt i tråd med de 
demokratiske spilleregler og foreningens vedtægter, tvunget til at dele de omkostninger, flertallet 
har godkendt i det aktuelle foreningsår.  
Det skal dog understreges, at bestyrelsen i sin planlægning af medlemsrelaterede aktiviteter, for at 
være lovlige i henhold til vedtægterne, skal sikre, at aktiviteterne til enhver tid henvender sig til et 
bredt udsnit af medlemmerne.  
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Ved tegn på faldende interesse for de af bestyrelsen gennemførte aktiviteter, erstattes aktiviteterne 
af andre tilbud eller bortfalder helt.  
Så det direkte svar er, bestyrelsen fremlægger i budgettet et forslag til de aktiviteter, som man vil 
afholde, og de beløb, man vil bruge på dem. Hvis det ikke falder i generalforsamlingens smag og 
ønske, må aktiviteterne udgå og medlemsbidraget økonomisk tilpasses.  
 
Poul Juul, Kovangen 532: 
 
”Jeg har blot lyst til at sige her, at vi diskuterede det på den ordinære generalforsamling.  
Så vil jeg føje til at man som grundejer her skal være opmærksom på den store betydning det har, 
at vi ikke kun er et småbørnsområde eller kun er et sølvbryllupsområde eller kun er noget midt i 
mellem, men er et område som er sammensat bredt af forskellige generationer. Og Lone 
Borgstrøm Kovangen 616 kan sikkert som professionel ejendomsmægler bekræfte, at værdien af 
vores ejendomme også afhænger af, at der foregår medlemsaktiviteter for et bredt udsnit af 
medlemskredsen således, at vi ikke kun fokuserer på hvad der interesserer den enkelte grundejer  
lige her og nu, men er opmærksom på, at vi fremover skal gøre Fredensborg Søpark interessant 
for potentielle nye købere.   
Må jeg påpege, at ”Den Grønne Vision”, som bestyrelsen fortjener meget ære for, i virkeligheden 
også går på at tale vores værdier op, og jeg mener, at denne bestyrelse har udviklet en bred vifte 
af aktiviteter, som bestemt er med til at gøre vores område mere attraktivt. Det tror jeg også er 
noget ejendomsmæglerne og kommende købere vil være i stand til at påvirke. Jeg tror, vi skal lade 
være med at diskutere det der smålige med, om det er 100,- mere eller mindre, men fokusere på, 
hvordan vi tjener fællesskabet i det hele taget.” 
 
EM fremsendte efterfølgende forslaget til afstemning hos forsamlingen med følgende resultat: 
- 30 stemte for forslaget 
- 4 stemte i mod forslaget 
- 1 stemte blankt. 
Forslaget blev dermed vedtaget. 
 
EM erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og gav ordet til AH.  
 
AH takkede de fremmødte på bestyrelsen vegne og sagde afslutningsvis: 
 
”Bestyrelsen har ikke på noget tidspunkt følt, at de vedtægtsændringer vi nu har vedtaget, vil 
svække jeres fremtidige muligheder for at havde indsigt i og sætte jeres fodaftryk på de opgaver og 
aktiviteter, som bestyrelsen eller kommende bestyrelser vil afholde i Søparken – på ingen måde!  
Vi i bestyrelsen kan ikke røre formuen, uden I har givet os lov, vi kan ikke røre kontingentet, uden I 
har givet os lov, og selvom budgettet ikke skal godkendes, så udspringer kontingentet jo altid af 
budgettet.  
Jeg er helt overbevist om, at grundejerne fremover også vil have fuldstændig styr på, hvad denne 
og kommende bestyrelser vil have mulighed for at bruge midlerne på.  
Men når det er sagt, så kom der faktisk et forslag på den ordinære generalforsamling om, at 
bestyrelsen jo i en budget-indstilling kunne angive, hvor stort et beløb man ønskede at bruge på 
sociale aktiviteter. Det var måske en meget god ide’ og værd at overveje. Beløbet bestyrelsen 
anvender til medlemsaktiviteter er faktisk ret beskedent set i forhold til det totale driftsbudget.  
Vi er i dag i den meget positive situation, at en række erhvervsvirksomheder bidrager væsentligt til 
foreningens forskellige aktiviteter.  
Én af vores helt store sponsorer er f. eks. Fredensborg Kommune, som helt vederlagsfrit trykker alt 
vores nyhedsbrevsmateriale.  
Foreningskuverterne er sponsoreret af de erhvervsvirksomheder, som har deres brand på forsiden 
af kuverten, og de virksomhedstilskud dækker i dag nu mere end selve udgiften til kuverterne. Det 
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sponsoroverskud, der forventes i 2014, vil blive kanaliseret videre til foreningens aktivitetsbudget 
og vil således bidrage til at minimere udgifterne til fællesskabets aktiviteter i 2014. 
Alle vores aktiviteter bliver løbende nøje evalueret af bestyrelsen.  
I 2013 deltog mere end 500 mennesker i ”store legedag” og Skt. Hans. Det deltagerresultat har 
bestyrelsen opfattet som en meget stor og overbevisende medlemsopbakning. Dette forhold ligger 
naturligvis til grund for dette års kommende ”store legedag”, ”trafiksikker Søpark” og traditionsrige 
Skt. Hans aften”. 
”Tak for i aften, tak til de fremmødte og kom godt hjem til St. Bededags aften med hveder. 
 
 
Referatoriginal foreligger godkendt og underskrevet af dirigent og de 2 referenter. 
 
Fredensborg, den 26. maj 2014. 
 
Referatet godkendt af dirigent og de 2 referenter 
 
 
……………………………………………………………… 
Dirigent advokat Erik Matthiesen, Advodan Helsingør 
 
 
………………………………………………………………. 
Referent Micki Esmann Helner 
 
 
………………………………………………………………. 
Referent Verner Thomsen  


