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Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2014 

  

Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 
 
 
Den 26. marts 2014 afholdt grundejerforeningen sin 40. ordinære generalforsamling. 
119 grundejere deltog hvoraf de 79 var stemmeberettigede inkl. fuldmagter.  
 
Generalforsamlingen blev ledet af advokat Erik Matthiesen Advodan Helsingør. 
Generalforsamlingens referenter var de 2 bestyrelsesmedlemmer bestyrelsens næstformand Erik 
Løye-Philipsen Kovangen 110 og bestyrelsesmedlem Inger Axholm Kovangen 129A. 
 
Den nyvalgte bestyrelses sammensætning  
Formandsvalg: 
Anders Helner Maglegårdsvej 129 
Ikke på valg i 2014. Valgt direkte som formand for 2 år i 2013. På valg igen i 2015. 
 
Valg til bestyrelse: 
Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110 
Valgt for 2 år. På valg igen i 2016. 
 
Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103 
Ikke på valg i 2014. På valg for 2 år i 2015.  
 
Inger Bach Axholm, Kovangen 129A 
Ikke på valg i 2014. På valg for 2 år i 2015 
 
Kenneth Kristensen, Kovangen 210C 
Valgt for 2 år. På valg igen i 2016. 
 
Valg af bestyrelsessuppleanter: 
Lone Borgstrøm, Kovangen 616 
Valgt som bestyrelsessuppleant for 2 år. På valg igen i 2016.  
 
Verner Thomsen, Maglegårdsvej 123 
Suppleant, ikke på valg i 2014. På valg for 2 år i 2015. 
 
Valg af revisorer: 
Micki Esmann Helner, Maglegårdsvej 331 
Ikke på valg i 2014. På valg igen for 2 år i 2015 
 
Bjarni Øvlisen Kovangen 617 
Valgt for 2 år. På valg igen i 2016. 

 

 
 
 
 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
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	  Bestyrelsens konstituering for 2014  
På den nyvalgte bestyrelses første bestyrelsesmøde den 1. april konstituerede bestyrelsen sig med 
Anders Helner M129 som formand, vælges direkte på generalforsamlingen, 
Erik Løye-Philipsen K110 som næstformand, Laust Sønderkær M103 som kasserer og sekretær  
Anders Helner.  
 
2014 overordnet set 
2014 blev mindst lige så travlt og aktivitetsrigt som 2013. 
Særligt markerede foreningsåret 2014 sig med 4 helt store og markante tiltag og begivenheder. 
 
1) Donationen på 1.2 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond   
    til almene Formaal til realisering af Grundejerforeningens Grønne Vision 
 
2) Den endelige afslutning på det store asfaltarbejde i Søparken 2013-14 
 
3) Det omfattende Skovmandsarbejde i ”Store fårefold” og langs skel til Slotshaven. Den  
    afsluttende del af det påbegyndte genopretningsarbejde med Den Grønne Vision fra 2013 
 
4) Oprydning, affaldsbekæmpelse og områdetilsyn i Søparken 
 
1) Den Grønne Vision og donationen 
I løbet af 2011 fostrede bestyrelsen tanken om en grøn vision for hele Fredensborg Søpark hvis formål 
først og fremmest skulle være at bevarer Søparkens natur- og menneskabte herlighedsværdier 
herunder at bevarer områdets karakteristiske bebyggelse i størst mulige omfang 
for eftertiden for dermed at styrke Fredensborg Søpark som et eftertragtet område at bo, trives og 
udfolde sig i.  
På generalforsamlingen i 2012 fremlagde bestyrelsen de første tanker og idéer om en omfattende grøn 
vision for Fredensborg Søpark suppleret af arkitekt Michael Sten Johnsens inspirerende indlæg om 
bebyggelsens arkitekt Henrik Iversen og processen fra tegnebord til indvielse i begyndelsen af 
1970erne. En grøn vision hvis formulerede målsætning var og fortsat er, at ”Fredensborg Søpark 
senest i 2025 skulle være kendetegnet ved at være et af Danmarks smukkeste og mest attraktive 
boligområder”.  
 
Visionen søges realiseret gennem 4 primære indsatsområder: 
� Udvikling af en naturplejeplan med påkrævet genopretning og fremtidig naturpleje 
� Etablering af et klimaberedskab 
� Inspiration til udvikling af energirigtige boliger  
� Styrke Søparkens trygheds- og oplevelsesværdi gennem sociale initiativer 
 
Bestyrelsens visionstanker og visionens målsætning fik stor opbakning fra generalforsamlingen som 
samtidig ønskede, at bestyrelsen skulle arbejde videre med det, der nu tog form af projektet Den 
Grønne Vision 2012-2025.  
På generalforsamlingen i marts 2013 blev foreningens Grønne Vision officielt godkendt af forsamlingen 
og de 2 års forudgående visions-planlægningsarbejde kunne dermed for alvor omsættes til de 
mangfoldige praktiske og konkrete arbejdsmæssige tiltag, som frem til 2025/2026 skal resultere i 
foreningens historisk set første egentlige fælles vision. 
I løbet af 2013 blev havearkitekt Mette Rønne i en kortere periode knyttet til visionsarbejdet som 
bestyrelsens inspirator og vejleder. En vision som fortsat siden visionens tidlige start i 2011 
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har som målsætning at ” Fredensborg Søpark senest i 2025 skal være kendetegnet ved at være et af 
Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder”.  
 
Donationen 
Med den flotte donation på 1.2 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine  
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Den Grønne Vision imidlertid realiseres i fuldt 
omfang og langt tidligere end på noget tidspunkt beregnet og forventet.  
Således forventer bestyrelsen at visionsarbejdet med donationen kan fuldføres allerede inden 
udgangen af 2018. 
Ikke forstået således at donationen giver økonomiske muligheder for et hav af nye ønsker og forslag.  
Donationen er resultatet af en fondsansøgning fra efteråret 2013 som detaljeret beskriver Den 
Grønne Visions tanker og mål og som indholdsmæssigt understøtter netop den Grønne Vision som to 
tidligere generalforsamlinger har haft indsigt i, tillid til og godkendt. 
Donationen betyder i praksis for hele Fredensborg Søpark, at realiseringen af visionen nu finder sted 
langt hurtigere end det oprindeligt var forventet. 
Donationen rummer plads til og forudsætter, at Søparken for første gang i Grundejerforeningens 41 
årige historie får tilvejebragt en professionel og gennemarbejdet naturplejeplan med klare anvisninger 
på, hvordan vi nu og i fremtiden skal tilse, pleje og passe området og dermed bevare områdets helt 
unikke naturmæssige karakteristika og herlighedsværdi helt i overensstemmelse med de gældende 
fredningsbestemmelser og den for området gældende lokalplan F27. 
Det være sig pasning af den fredede søbred, Slottets fredede udsigtslinje, de levende hegn, 
engområderne, vildtrefugierne, de smukke skrænter og niveauforskydninger, de bevaringsværdige 
træer og ikke mindst vores vådområder, vandhuller, småsøer og små skovområder. 
Alt hvad der tilsammen danner den naturmæssigt helt vidunderlige Fredensborg Søpark. 
 
Det har således været vigtigt og af afgørende betydning for bestyrelsen lige fra visionstankerne blev 
fremlagt for generalforsamlingen i 2011 og frem til udarbejdelse af fondsansøgningsmaterialet og 
udarbejdelsen af del-naturplejeplanen GRÆS, at bestyrelsen konstant sikrer sig at være i fuld 
overensstemmelse med fredningsbestemmelser og Fredensborg Søparks lokalplan.  
Det har været og vil fortsat være af fundamental betydning for bestyrelsen at sikre sig, at alle 
involverede rådgivere, tilsynsførende vejledere og samarbejdspartnere kender og respekterer de for 
Fredensborg Søpark gældende spilleregler.  
 
Den Grønne Visions fakta 
Den 17. december 2013 søger bestyrelsen A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal 1,2 millioner kroner til naturgenopretningsarbejdet Den Grønne Vision. 

 
Formand Anders Helner på områdegennemgang med landskabsarkitekt Jane Schul. I midten Anders Helner på talerstolen 
ved generalforsamlingen i 2014. Til højre borgmester Thomas Lykke Pedersen og 1. viseborgmester, kulturudvalgsformand 
Ulla Hardy-Hansen i forbindelse med bestyrelsens pressemøde i november vedr. donationen fra  
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 
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Den 31. marts 2014 kvitterer Fonden for modtagelsen af bestyrelsens ansøgning med tilhørende 
projektbeskrivelse og projektbudget. 
 
Den 24. september 2014 meddeler Fonden at Fonden har bevilget et beløb på 1.2 millioner kroner til 
renovering af landskabsarealerne der støder op til Fredensborg Slotspark under forudsætning af 
tilvejebringelse af en forsvarlig vedligeholdelsesplan for hele Fredensborg Søpark. 
Den 20.november 2014 afholdes pressemøde i Fredensborghusenes Restaurant med offentliggørelse 
af donationen og projektet Fredensborg Søparks Grønne Vision for borgmester, viceborgmester, 
Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, Slotsforvalter Fredensborg Slot, foreningens 
erhvervssamarbejdspartnere og pressen.  
Samme dag udkommer Grundejerforeningens nyhedsbrev nr. 4 som en særudgave med orientering 
om donationen. 
 
Fredag den 21. november bringer Frederiksborg Amtsavis en helside-omtale af projektet og 
donationen. 
Søndag formiddag den 23. november bringer Lokalradio Humleborg reportage fra pressemødet. 
Ugen efter omtales såvel donationen som projektet i Lokalavisen Uge-Nyts trykte medie og i den 
elektroniske udgave af avisen. 
 
Med bestyrelsens nyhedsbrev nr. 5, jule- og nytårshilsen til foreningens medlemmer, varslede 
bestyrelsen februar måneds temamøde om donationen og projektet Den Grønne Vision. På 
temamødet kan foreningens medlemmer stifte bekendtskab med projektets landskabsarkitekt  
Jane Schul fra Schul Landskabsarkitekter.  
 
2) Afslutning på kommunens omfattende asfaltarbejde i Søparken 2013-14 
De istandsatte veje og stier bidrager på bedste vis til de mange forskellige igangsatte 
forskønnelsestiltag under Den Grønne Visions arbejde.   
Hovedparten af vejnettet og stisystemet fik ny asfaltbelægning i 2013 og i forsommeren 2014 blev det 
omfattende arbejde helt afsluttet med stribemarkering på Kovangens stamvej og skolestien. 
Stribemarkeringen havde længe været et stort ønske hos bestyrelsen i forbindelse med de tanker 
bestyrelsen hele tiden har gjort sig og fortsat gør sig vedrørende øget opmærksomhed på 
trafiksikkerheden på veje og stier. Denne trafiksikkerhed gælder i særdeleshed for de mange 
Søparkbørn i alle aldre som dagligt befærder stikveje og skolestisystemet.  
 
I slutningen af 2014 påbegyndte DONG arbejdet med at udskifte stibelysningen. 
Et arbejde bestyrelsen i længere tid har været i dialog med både Fredensborg Kommune og DONG 
om og som nu forventes afsluttet i løbet af 2015. 
 
3) Det omfattende Skovmandsarbejde i ”Store fårefold” og langs skel til Slotshaven 
Den til dato største arbejdsmæssige skovmandsindsat nogen sinde fandt sted i vintermånederne 
januar, februar og marts 2014.  
Stort set hele skovmandsordningens arbejdshold blev sat ind i genopretningsopgaven med at rydde 
op i ”Store fårefold” og i foldens skel mod Slotshaven.  
Mængden af brænde, som efter fældning og beskæring skulle forarbejdes, nødvendiggjorde at den 
offentlige parkeringsplads ved Kovangens stamvej midlertidig måtte tages i brug som skovmændenes 
oplagrings- og arbejdsplads. 
Næsten hele den offentlige parkeringsplads var i over flere uger 12 flittige skovmænds daglige 
arbejdsplads. 
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I det omfattende arbejde indgik for første gang også et tæt samarbejde med Fredensborg 
Slotshaves slotsgartner John Nørgaard og Slotshavens faste samarbejdspartner skoventreprenør 
JJ Skovservice Store Heddinge, som med stort terrængående maskineri transporterede de ca.25 
store, uhåndterlige og tunge træstammer til skovmændenes forarbejdning på vores offentlige 
parkeringsplads.  
Inden 1. maj var skovmændene færdige og en opryddet og rengjort parkeringsplads vendte 
tilbage til sin normale funktion. Ikke før denne helt store, frivillige enkeltindsats fra skovmændene 
har vi i vores grundejerforenings historie haft så stor glæde og økonomisk gavn af vores frivillige 
og flittige skovmænd. Med et samlet antal frivillige arbejdstimer på denne ene opgave på omkring 
500 og med en timelønssats på kr. 250,00 ville den økonomiske belastning for foreningens 
driftsbudget antagelig have været i størrelsesordenen ca. kr. 125.000. Det skal dog tilføjes at en 
tilsvarende arbejdsindsats udført af professionelle skovmænd antagelig ville kunne have været 
gennemført med et mindre antal timer men med en større timelønsfaktor. Det vigtigste i denne 
sammenhæng er at erkende at de frivillige skovmænd i Søparken i denne opgave har lagt ca. 500 
frivillige arbejdstimer i den gode sags tjeneste, Den Grønne Vision.  
 
Totalt set for året 2014 har det frivillige arbejde med naturgenopretning og pleje andraget i alt ca. 
690 timer. Omsættes dette timetal til økonomi med en timelønsfaktor på 250,00 svarer det 
samlede frivillige timeantal til kr. 172.500,00.  
Læs mere om værdien af det frivillige arbejde på side 10. 
 
Resultatet af skovmændenes indsats fandt med rette også vej til forsiden på foreningens 
nyhedsbrev nr. 1, maj 2014. 
Fra den samlede bestyrelse og ledelsen af Skovmandsordningen skal lyde en meget stor og varm 
tak til det frivillige korps af arbejdsdygtige skovmænd benævnt SKOVMANDSORDNINGEN 
FREDENSBORG SØPARK. 
 
Resultatet af skovmandsindsatsen er da heller ikke udeblevet. 
Denne sommersæson med får i vores to fårefolde har i forhold til tidligere sæsoner udmærket sig 
ved, at foldene simpelthen er blevet lysnet hvilket har gavnet vækstbetingelserne væsentlig for det 
græs som tjener som fårefoder.   
 
4) Oprydning, affaldsbekæmpelse og områdetilsyn i Søparken 
Den stigende mængde af hundeefterladenskaber og ulovligt henkastet affald i form af flasker,  
haveaffald, dåser, glas og papir på fællesarealerne fik sin helt egen opmærksomhed på 
generalforsamlingen i 2014. 
 

Det gode samarbejde med vore naboer, eksterne rådgivere og entreprenører resulterer i gode sociale relationer og 
favorable tjenesteydelser til gavn for Søparkens naturpleje og dermed også for fællesskabet blandt Søparkens beboere. 
På billedet til venstre: Slotsparkens entreprenør Jens Johansen J.J. Skovservice, formand Anders Helner, kasserer Laust 
Sønderkær og Slotsgartner John Nørgaard. 
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Igennem de sidste par år har dette problem stille og roligt vokset sig urimeligt stort. 
Ikke mindst de mange farlige glasskår i fællesarealernes plæner var og er helt uacceptable. 
Problemet havde helt frem til den ordinære generalforsamling i 2014 nået et sådan omfang, at 
bestyrelsen berørte det med særlig opmærksomhed på generalforsamlingen. 
Under generalforsamlingens budgetgennemgang kunne forsamlingen notere sig at bestyrelsen 
havde øremærket kr. 15.000 til en ekstraordinær oprydningsindsats med tilhørende skærpet 
områdeovervågning.  
Også antallet af efterladte stjålne cykler i Søparken var i en eksplosiv udvikling. I perioder af 2014 
kunne bestyrelsen til Nordsjællands Politi indberette 4-6 efterladte cykler om måneden. 
 
Umiddelbart i forlængelse af den ordinære generalforsamling i marts 2014 nedsatte bestyrelsen et 
områdetilsyn med affaldsovervågning og oprydning for øje under overskriften ”Ren Søpark”. 
Opgaven blev lagt i hænderne på bestyrelsens næstformand Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110. 
Også dette igangsatte initiativ fandt naturligvis vej til nyhedsbrev nr. 1, maj 2014. 
Som bestyrelsen formand er det mig en stor glæde at kunne konstatere, at de mange kræfter og 
den megen tid der har været anvendt på projektet ”Ren Søpark” har båret frugt. 
Fredensborg Søpark er simpelthen blevet et renere sted at bo. 
Det er et meget tilfredsstillende resultat, men det er ikke kommet af sig selv. 
Tak til alle jer grundejere som på forskellig vis har bistået og deltaget. 
Tak til bestyrelsen som har bidraget med sin opmærksomhed og praktiske hjælp og sidst men 
ikke mindst en stor tak til projektet ”Ren Søparks” hovedansvarlige, næstformand Erik Løye 
Philipsen. 
 
Uden Erik Løye-Philipsens personlige og utrættelig indsats havde vi ikke opnået det flotte resultat. 
 
Nu gælder det om at holde ”gryden i kog” og fortsætte med at holde Søparken ren. 
Projektet ”Ren Søpark” fortsætter således med uformindsket styrke mindst ét år mere frem til den 
ordinære generalforsamling i 2016. Bestyrelsen opfordrer derfor fortsat medlemmerne herunder 
deres yngre familiemedlemmer til ikke at smide eller efterlade affald langs stier, veje, ved søerne 
og på fællesarealerne. 
 
Den løbende naturpleje og vedligeholdelse af fællesarealerne 
Bestyrelsens vigtigste og dermed også mest omfattende ansvarsområde har altid været og vil 
fremover fortsat være vedligeholdelse af Fredensborg Søparks omfattende grønne fællesarealer, 
som i størrelse dækker et samlet område på ca. 68 td.  
Plæneområder, skov- og buskområder, skråninger og rabatter, levende hegn og sø- og 
vådområder, alt sammen dele af den fredede og beskyttede natur, som ligger til grund for 
væsentlige dele af indholdet i Fredensborg Søparks lokalplan F27. 
 
Det at naturpleje Søparkens grønne fællesarealer er et absolut kærneområde for hvad 
bestyrelsens ansvar angår. Lokalplanens § 11 og § 12 samt lokalplanens bilag 7 beplantningsplan 
og bilag 8. naturplejeplan foreskriver ganske nøjagtigt de retningslinjer og det ansvar, der til 
enhver tid pålægges grundejerforeningen og dermed den af grundejerne valgte bestyrelse. 
 
Lokalplanens ordlyd i § 11 og § 12 samt ordlyden i bilag 7 og bilag 8 gengives i sit fulde omfang i  
slutningen af beretningen under afsnittet Det faktuelle, side 9. 
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Hovedparten af arealerne skal fremstå med karakter af park, hvorfor denne del af 
vedligeholdelsen til stadighed repræsenterer den største samlede udgift af de totale 
vedligeholdelsesomkostninger.  
Plænearealerne udgør tilsammen ca. 26 td svarende til ca. 141.000 kvm. 
Af det samlede vedligeholdelsesbudget i 2014 på kr. 485.000 udgjorde græsslåningsopgaverne 
således alene kr. 356.000 hvilket svarer til 73 % af det totale 2014 naturplejebudget. 
 
Den løbende naturpleje har siden 2013 været et parallelt forløb side om side med Den Grønne 
Visions naturgenopretningsaktiviteter og det vil det fortsat være.  
Efterhånden som genopretningsopgaverne etapevist afsluttes glider de genoprettede områder 
over og bliver en naturlig del af den løbende naturpleje.  
Donationen betyder imidlertid at der fra og med 2015 tilføres et betragtelig beløb til 
naturgenopretningsdelen hvilket giver foreningen flere økonomiske ressourcer fra egne midler til 
den årligt tilbagevendende naturvedligeholdelsesindsat.  
 
Naturpleje af Søparkens fællesarealer vil dermed fortsat frem til udgangen af 2018 foregå i 2 
parallelle indsatsspor, et genopretningsspor primært finansieret af donationen og et naturplejespor 
primært finansieret af egne driftsmidler. 
 
Naturpleje med dyr er kommet for at blive. 
Siden 2012 har dele af fællesarealerne været plejet med levende dyr. Vores får er blevet en del af 
os her i Søparken. De er yderst effektive og nyttige og så bidrager de til oplevelsesværdien i 
væsentligt omfang.  
 
Samarbejdet med Fredensborgvirksomheden Den Grønne Gren v/Peter Rogaard  
Siden 2010 har Grundejerforeningens væsentligste samarbejdspartner været gartner- og 
anlægsvirksomheden Den Grønne Gren Fredensborg. Et samarbejde bestyrelsen har været 
særdeles tilfreds med. 
I årene 2011, 12 og 13 hvilede samarbejdet med Den Grønne Gren på en 3-årig aftale godkendt 
på generalforsamlingen i marts 2011.  
Denne aftale blev af bestyrelsen i 2014 forlænget med 1 år. 
I efteråret 2014 forelå bestyrelsen første færdigudarbejdede del-plejeplan for fællesarealerne. 
Denne del-plejeplan benævnt ”GRÆS” omfatter fællesarealernes græsområder, engområder og 
græsstisystemer. 
Den omfattende og meget detaljerede plejeplan GRÆS er udarbejdet med det formål fremover at 
kunne ligge til grund for den mest arbejds- og omkostningskrævende del af foreningens 
plejebudget. 
Den 1-årige samarbejdsaftale med Den Grønne Gren udløb den 31. december 2014. 
På denne baggrund besluttede bestyrelsen i november 2014 at indhente i alt 3 tilbud for en ny  
3-årig periode 2015, 16 og 17 på naturpleje af vores græsarealer med naturplejeplanen GRÆS 
som plejegrundlag. 
 
På dette års generalforsamling fremlægger bestyrelsen resultatet af tilbudsrunden indarbejdet i 
bestyrelsens driftsbudget for 2015. 
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Den Grønne Vision og klimaberedskabet 
 
På baggrund af de seneste års tiltagende storme og stigende nedbørsmængde, forårsaget af de 
globale klimaændringer, stilles der i dagens Danmark helt nye og skærpede krav til intensiveret 
overvågning af lavtliggende landområder samt skærpet tilsyn med og vedligeholdelse af søer, 
damme, vandhuller, vådområder, vandløb, enkeltstående træer og skovområder.  
 
Storme 
De tilbagevendende og i styrke tiltagende storme må forventes at kunne stille store og for 
foreningen nye vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Et forhold, som fremover ikke kan undgå at 
få en økonomisk konsekvens for vores vedligeholdelsesomkostninger. De to storme i 2013, Allan 
og Bodil, hærgede Danmark voldsomt med stormskader som også ramte vores grundejerforening. 
Et kvalificeret skøn over de samlede stormskader fra 2013 på fællesarealernes træer og 
skovområder anslås i dag til ca. kr. 140.000. En del af disse 2013 skader er i løbet af 2014 blevet 
afhjulpet med indsats fra vores skovmænd. Men, tilbage står fortsat stormskader fra dengang som 
venter på at indgå i Den Grønne Visions genopretningsaktiviteter primært i Æbleskoven.  
 
Nedbør og afvanding 
I 2014 igangsatte bestyrelsen det første egentlig klimaprojekt i Kovangsområdet ud for parcellen 
K201. Fællesarealet på det pågældende sted har i en længere årrække været stærkt belastet af 
voldsom fugt og overfladevanddannelse uden naturlige afvandingsmuligheder. 
Problemets omfang er nu så kritisk at såvel parcelhuset som Antenneforeningens tekniske 
installationer på stedet er alvorligt udsatte for omfattende beskadigelse. 
Udbedringsarbejdet er bestilt efter forudgående samråd med og tilladelse fra Fredensborg 
Kommune. Tilbud og aftale er indgået med entreprenør- og kloakmestervirksomhed og arbejdet 
udføres i første kvartal af 2015 i det omfang vejrforholdene tillader det. Der er afsat en økonomisk 
ramme til denne opgave på op til kr. 40.000. 
 
Erhvervssamarbejdspartnere i 2014 
 
Også i 2014 nød Grundejerforeningen stor glæde og gavn af resultatet af samaarbejdet med vores 
erhvervssamarbejdspartnere, som samlet set bidrog til Foreningens aktiviteter med et beløb eller 
praktiske ydelser i størrelsesordenen kr. 56.000. Det er således vores erhvervssamarbejdspartnere 
som primært har finansieret udviklingen af vores kommunikationsplatform herunder primært vores 
nyhedsbreve og foreningskuverter. 
 
Fra den samlede bestyrelse skal lyde en meget stor tak til Fredensborg Telt- og Serviceudlejning 
Kratbjergteltet Fredensborg, Danske Bank Fredensborg, DanBolig Fredensborg, Den Grønne Gren 
Fredensborg, Fog Trælast og Byggecenter Fredensborg, Fredensborghusenes Restaurant og 
Selskabslokaler Fredensborg, Advokatfirmaet ADVODAN Helsingør, Din Bilpartner Autohuset 
Helsingør og Volkswagen Frederikssund. 
 
En særlig stor og varm tak til restauratør Henrik Rasmussen Fredensborghusenes Restaurant og 
Selskabslokaler som sponserede alle omkostninger i forbindelse med pressemødet den 20. 
november 2014 med præsentation af donationen fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal. 
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Det faktuelle 
 
Grundejerforeningens fakta 
Grundejerforeningen er stiftet den 2. oktober 1973. 
Grundejerforeningen tæller 303 medlemmer svarende til 303 boliger. 
Grundejerforeningens arealer i afrundede tal: 
Fredensborg Søparks samlede areal 102 td. land svarende til 60 ha eller ca. 559.000 kvm. 
Heraf udgør bebyggelsen: 
Kovangens parceller 22 td. land svarende til 12 ha eller 119.000 kvm. 
Maglegårdsvej parceller 12 td. land svarende til 7 ha eller ca. 67.000 kvm. 
 
Fredensborg Søparks fællesarealerne udgør 68 td. land svarende til 37 ha eller ca. 372.000 kvm. 
Heraf udgør: 
Veje 4 td. land svarende til 2 ha eller ca. 23.000 kvm. 
Plænearealer 26 td. land svarende til 14 ha eller ca. 141.000 kvm. 
Engområder 17 td. land svarende til 9 ha eller ca. 93.000 kvm. 
Æbleskoven 7 td. land svarende til 4 ha eller ca. 36.000 kvm. 
Uspecificerede fællesområder 14 td. land svarende til 8 ha eller ca. 79.000 kvm.    
 
 
Bestyrelsesarbejdet 
 
Mødeaktiviteter 
Bestyrelsen har i perioden 1. april til 30. december 2014 afholdt 9 ordinære bestyrelsesmøder,  
1 budgetforberedelsesmøde, 1 budgetseminar og 2 planlægningsmøde op til pressemødet. 
Herudover har bestyrelsen afholdt 4 møder med Fredensborg Kommune og deltaget i det årligt 
tilbagevendende møde på Rådhuset for alle Kommunens bolig-, ejer- og grundejerforeninger. 
 
Bestyrelsen har stort set været fuldtallig til hvert møde. 
Bestyrelsessuppleanterne har deltaget i hovedparten af bestyrelsens mødeaktiviteter. 
Foreningens 2 revisorer har nøje fulgt bestyrelsesarbejdet og løbende fulgt med i projekter og 
vedligeholdelsesopgavers økonomi. 
 
Bestyrelsens stående udvalg 
I forbindelse med konstitueringsmødet den 1. april organiserede bestyrelsen sig med opgave- og 
ansvarsfordelinger og nedsættelse af 3 stående arbejdsudvalg. 
 
Det Grønne Planudvalg (DGPU) 
Bestyrelsens arbejdsmæssigt tungeste udvalg Det Grønne Planudvalg som året igennem har 
haft ansvaret for planlægning af alle naturplejeopgaver samt forberedelserne til etablering af 
APM projektets styregruppe og tætte samarbejde med Kommunens landskabsarkitekt og biolog.  
Udvalgets sammensætning: Erik Løye-Philipsen K110, Laust Sønderkær M103, Inger Axholm 
K129A, Verner Thomsen M123 og Anders Helner M129 
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Projektudvalget Den Grønne Vision (APM projektet DGV) 
Projektudvalgets primære opgave: Planlægning af projektarbejdet fra og med 2015. 
Udvalgets sammensætning: Landskabsarkitekt Jane Schul, landskabsarkitekt Jonas Schul, 
landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme, Verner 
Thomsen M123, Hans Jørgen Jensen K501, Micki Esmann Helner M331 og Anders Helner M129. 
 
Aktivitets- og Familieudvalget (AFU) 
Udvalgets opgave og ansvar har været på bestyrelsens vegne at planlægge og gennemføre 
sociale arrangementer for foreningens medlemmer bredt set inden for den budgetterede 
økonomiske ramme. 
Udvalgets sammensætning: Kenneth Kristensen K210C, Jan Larsen K204, Katrine Esmann 
Helner M331, Tina Andersen K108, Tine Højlyng K508, fotooptagelser Verner Thomsen M123 og 
Anders Helner M129.  
Udvalget har i 2014 afholdt følgende medlemsaktiviteter: 
Store legedag den 22. juni med 350 deltagere 
Sankthans aften den 23. juni med 250 deltagere 
Store loppedag den 17. august med 35 deltagende stande 
Dragedag den 28. september med 100 deltagere 
Alt i alt har Aktivitets- og Familieudvalget tiltrukket ca. 735 medlemmers lyst og interesse til at 
mødes omkring fælles udfoldelsesmuligheder. 
De sociale aktiviteter har således for 3. år i træk tiltrukket medlemmer bredt set i alle aldre og 
dermed til fulde levet op til bestyrelsens krav og forventninger og til ånden i foreningens 
vedtægter.  
 
Kommunikationsplatformen 
Bestyrelsen har i løbet af 2014 udgivet 5 nyhedsbreve distribueret til medlemmerne som 
elektronisk nyhedsbrev og som trykt nyhedsbrev indlagt i foreningens specielle kuvert. 
Redaktion og produktion af 5 nyhedsbreve, udvikling af annoncer og løbende opdatering af 
annoncer ca. 145 timer  
Kuvertering og distribution ca. 35 timer 
 
Foreningens hjemmeside er blevet udbygget og finpudset og fungere i dag helt i 
overensstemmelse med de ønsker det af bestyrelsen i 2013 nedsatte Hjemmeside udvalg 
målsatte sig.  
Det tilfredsstillende resultat kan blandt andet aflæses på det stødt stigende antal besøgende. 
Foreningens facebook supplerer løbende hjemmesidens funktion. 
Hjemmesidearbejde og opdatering ca. 90 timer  
Facebook i alt ca. 8 timer 
 
Tidsværdien af det samlede frivillige arbejde 
I oversigten over det samlede tidsforbrug af det frivillige arbejde er ikke medtaget arbejde i 
bestyrelsen og Det Grønne Planudvalg, bestyrelsens områdegennemgange, korrespondance med 
foreningens medlemmer, fundraisingudvalgets arbejde og planlægning af temamøder og 
generalforsamlinger. 
Der er således tale om frivilligt arbejde der ligger uden for hvad der normalt må anses for naturligt  
arbejde for bestyrelsen.  
Det samlede Skovmandsarbejde i alt ca. 690 timer  
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Kommunikation/nyhedsformidling i alt ca. 278 timer  
Under overskriften ”det er lysten der driver værket” er der alt i alt udført frivilligt arbejde i foreningen 
i 2014 til glæde og stor gavn for foreningsfællesskabet på ca. 968 timer. 
 
Uddrag af Fredensborg Kommunes Lokalplan F27 
§ 11 Bebyggelsens fællesarealer side 12 
Bebyggelsens fællesarealer 
1. Alle park- og naturområder beliggende i landzone er pålagt fredningsbestemmelser. Alle A og B 
fredede områder skal have udarbejdet en naturplejeplan efter Skov- og naturstyrelsens 
retningslinjer. Stier langs Esrum Sø skal kunne føres igennem området. De slåede stier i 
lokalplanområdet kan variere. 
 
2. Det er tilladt at opsætte dyre- og elhegn omkring fælles natur-arealer. Det kan være områder der 
er svært tilgængelige eller belastet af bjørneklo som i særlig grad ønskes naturplejet med får og 
kalve. Det må ikke være til gene for omkringboende. 
 
(3.) Arealerne skal have karakter af park- og naturområder med adgang for offentligheden. Der er 
kun adgang for offentligheden til Fredensborg Søparks fælles park- og naturarealer ad godkendte 
officielle adgangsveje eller stier. Arealerne skal friholdes for bebyggelse af enhver art. Boder, 
skure, master og lignende er ikke tilladt. Bygninger som er nødvendige for arealernes drift som 
offentlig park, kan tillades mod forudgående tilladelse fra fredningsnævnet. 
Nyplantninger i området må kun foretages med vækster i naturform. Beplantninger i området skal 
tilpasses de omkransende arealer: Søen mod vest, landbrugsarealerne mod nord, Slotsparken mod 
syd og villakvarteret mod øst. 
Grundejerforeningens vedtægter skal pålægge bestyrelsen at udarbejde naturplejeplaner for de 
fælles park- og naturarealer efter de til enhver tid gældende naturplejenormer for den type arealer. 
Der må ikke foretages ændringer af terrænlinjer. Det er dog tilladt at foretage en udjævning på de 
områder, der er udlagt som græsplæner. Den eksisterende beplantning i de fælles parkarealer skal 
bevares og eventuel nyplantning må kun bestå af vedligeholdelse af allerede eksisterende 
beplantninger. Beplantning i de fælles naturarealer skal bestå af hjemmehørende arter 
beplantninger og vedligeholdelse af allerede eksisterende beplantninger. 
 
4. Legeplads 
Etablering af legeplads i de fælles park- og naturarealer kræver tilladelse i henhold til gældende 
bygningsreglementer ligesom placering af legeplads skal godkendes af Fredningsnævnet. (§ 11´s 

nummerering af afsnit 3 er fejlagtigt fra Kommunens side ikke medtaget i den officielt eksisterende lokalplan i såvel den trykte som den 
elektroniske udgave, men det formodes at nummeret skal stå som her markeret med rødt) 

 
§ 12 Grundejerforening side 13  
3. Grundejerforeningen har pligt til at sørge for vedligeholdelse af de fælles park- og naturarealer. 
Udgiften til vedligeholdelsen fordeles ligeligt mellem de enkelte grundejere i henhold til 
grundejerforeningens vedtægter. 
 
4. Vedligeholdelse af de fælles park- og naturområder skal foregå efter de for området godkendte 
beplantningsplaner – bilag 7. 
 
Lokalplanens bilag 7. Beplantningsplan 
Den eksisterende beplantning i de fælles parkarealer skal bevares og eventuelle nyplantninger må 
kun bestå af allerede eksisterende beplantningstyper. 
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Følgende beplantningstyper er godkendt for området: 
Langs stamveje og i grupper i parkarealer, spidsbladet løn. 
Langs Endrupvej ud for Kovangen, kirsebærtræer i gruppe. 
Langs Endrupvej ud for Maglegårdsvej og grønningen, birketræer i grupper eller solitære samt 
ubrudt hegn i skel mod Endrupvej ud for husene på Maglegårdsvej. 
Nær husgavle enten solitære eller i grupper Robinia pseudoacicia. 
 
Beplantningen i de fælles naturarealer skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske samt den 
bevaringsværdige del af den eksisterende beplantning. 
 
Beplantningsplanen vil ikke længere indeholde krav om bestemte typer beplantning i haveskel, dog 
forbydes planten berberis hegnplante. 
 
Lokalplanens bilag 8. Naturplejeplan 
”Naturplejen af Fredensborg Søpark skal udføres 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. 
 
Hvad venter i 2015 
 
Den Grønne Visions genopretningsprojekt 
Den Grønne Visions donationsarbejde går i luften 
Visionsarbejdet påbegyndes for alvor i foråret 2015 primært med planlægning og udarbejdelse af 
områdebeskrivelser og den omfattende opgave at tilvejebringe Fredensborg Søparks 
naturplejeplan.  
 
Bestyrelsen nedsætter den styregruppe som frem til og med 2018 skal stå i spidsen for projektet. 
A. P. Møller Fonden forelægges den overordnede indsatsplan og plan for den løbende ratevis 
udbetaling af donationsbeløbet aftales. Selve genopretningsarbejdet igangsættes efter samme 
princip som Den Grønne Visions oprindelige plan med områdevis indsats fra og med efteråret 
2015. Fredensborg Kommunes landskabsarkitekt og biolog inddrages blandt andet med 
udarbejdelse af tilsyns- og plejeplaner for vådområderne, de 2 søer og vandhuller. 
 
Skovmandsordningen 
Det er bestyrelsens klare mål at involvere Skovmandsordningen i Den Grønne Visions 
genopretningsaktiviteter i størst mulige omfang. Skovmandsordningens medlemmer bliver 
orienteret på et fællesmøde i begyndelsen af februar måned. Ordningens kreds af skovmænd vil 
blive tilbudt forskellige genopretningsopgaver i tæt samarbejde med de øvrige involverede parter. 
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Det er bestyrelsen klare målsætning her i begyndelsen af året at styrke Skovmandsordningens 
ledelse og dermed organisationen af Skovmandsordningen således, at ordningen i årene 
fremover kan indgå i større arbejdsmæssige sammenhænge med professionelle eksterne 
samarbejdspartnere herunder i APM projektet. 
 
Spændende nyt samarbejde med Fredensborg Slotshave, landskabsarkitekt Christine Waage 
Rasmussen og slotsgartner John Nørgaard 
Naturpleje med dyr har Grundejerforeningen gode erfaringer med siden 2012. Dette ønsker 
bestyrelsen også i årene fremover at benytte sig af og det endda hvis muligt i et stigende 
omfang. 
Samme holdning til naturpleje med dyr har Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme. 
Denne sammenfaldende opfattelse bliver den direkte årsag til, at landskabsarkitekt Christine 
Waage Rasmussen og slotsgartner John Nørgaard Fredensborg Slotshave i løbet af 2015 
sammen med bestyrelsen, APM projektets styregruppe og landskabsarkitekt Jane Schul vil 
drøfte oplagte samarbejdsmuligheder. 
Med andre ord, en fælles interesse for naturpleje med dyr kan føre til et meget spændende og 
perspektivrigt samarbejde i årene fremover. Et samarbejde som på alle måder i givet fald vil 
understøtte visionstankerne bag Den Grønne Vision på fornemmeste vis 
 
Ny 3-årig samarbejdsaftale 
Som omtalt tidligere i beretningen vil bestyrelsen på den forestående generalforsamling 
præsentere Foreningens kommende samarbejdspartner hvad naturpleje af græs, enge og 
græsstier angår. Samarbejdsaftalen søges indgået i en 3- årig periode frem til ultimo 2017. 
 
Nye temamøder, Sikker bolig, Brændeovn 
Bestyrelsen har i sin målsætning for temamøder for året 2015 at afholde 3 temaaftener. 
�Temaaften om Den Grønne Vision og donationen (onsdag den 18. februar) 
�Indbrudssikring af bolig i samarbejde med Nordsjællands Politi 
�Korrekt brug af brændeovn i samarbejde med Kommunens skorstensfejermester 
 
Alt i alt, endnu et spændende og indholdsrigt foreningsår.  
Et foreningsår som først og fremmest vil være præget af arbejdet i Den grønne Visions tjeneste. 
Men også et foreningsår hvor alle inviteres til gode og alsidige sociale arrangementer hvis mål 
er at ramme medlemskredsens interesser så bredt som muligt for meget begrænsede 
omkostninger. 
Arrangementer som vores traditionsrige Sankthans aften, Store legedag for medlemmer i alle 
aldre, Loppemarked og Dragedag.  
 
Velkommen til endnu et ”stort” år i Fredensborg Søpark 
 

 
Søparkens fællesarealer udgør en herlig legeplads for børn og voksne i pagt med et enestående naturområde, som 
er en berigelse for alle der holder af et aktivt friluftliv i smukke bevaringsværdige omgivelser.  
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Afsluttende tak 
 
Afslutningsvist vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.  
 
Tak for det gode samarbejde bestyrelsen i 2014 har haft med vores advokat Erik Matthiesen 
Advodan Helsingør. 
 
Bestyrelsen vil også rette en stor og varm tak til landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen 
fra Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme. 
En stor tak til slotsgartner John Nørgaard Fredensborg Slotshave. 
Tak til Fredensborg Kommune og i særdeleshed borgmester Thomas Lykke Petersen for den 
store interesse og opbakning til vores samarbejde med A. P. Møller Fonden og Den Grønne 
Vision 
 
Igen i 2014 har bestyrelsen haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen for 
Fredensborg Søparks Antenneforening. Tak for praktisk hjælp, vejledning og støtte i forbindelse 
med bestyrelsens første klimaprojekt. 
 
 
Fredensborg, den 1. marts 2015 
På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 
Formand 


