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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

Regnskabsberetning for foreningsåret 2014 
  

Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 

Det reviderede årsregnskab udviser et tilfredsstillende resultat. 

Revisionen er udført af foreningens 2 revisorer Micki Esmann Helner Maglegårdsvej 331 og  

Bjarni Øvlisen Kovangen 617. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold af nogen art eller kritiske bemærkninger. 

 

Den Grønne Visions naturpleje- og genopretning i 2014 

Årets resultat på kr. 67.575 mod budgetteret kr. 300 skyldes langt overvejende, at de i budgettet 

for 2014 afsatte kr. 67.000 til Den Grønne Vision ikke er blevet anvendt. 
 

I eftersommeren 2014 blev bestyrelsen opmærksom på, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til almene Formaal med stor sandsynlighed ville imødekomme bestyrelsens 

ansøgning af den 17. december 2013 om et større beløb til Fredensborg Søparks Grønne Vision.  

For ikke forudgående at komme i konflikt med naturgenopretningsopgaver A.P. Møller Fonden i 

givet fald ville støtte, valgte en enig bestyrelse midlertidigt at stoppe alle de planlagte naturpleje- 

og genopretningsopgaver, som med sandsynlighed i større eller mindre omfang kunne blive 

omfattet af en mulig donation. 

De i budgettet hensatte midler blev således fastfrosset indtil en officiel tilbagemelding fra A.P. 

Møller Fonden kunne skabe klare retningslinjer for en mulig donations økonomisker omfang og 

krav. 
 

Den 24. september 2014 meddelte A.P. Møller Fonden, at Fondens bestyrelse havde bevilget et 

beløb på 1.2 millioner kroner med ratevise udbetalinger efter fondens retningslinjer. 

Projektet Den Grønne Visions samlede økonomiske ramme er på 1.4 millioner kroner hvoraf 

Fonden dækker 1.2 millioner kroner og Grundejerforeningen selv skal finansiere 200.000 kroner 

over en 3-årig periode at regne fra årsskiftet 2014/2015. 

 

Naturpleje 

Den mest omkostningstunge del af foreningens årligt tilbagevendende naturpleje er området græs. 

Plæner og arealer med vildtvoksende græs samt de to engområder. 

I 2014 udgjorde udgiften til græsslåning og pleje af områder med vildtvoksende græs samt 

engområderne i alt ca. kr. 370.000 svarende til ca. 63 % af de totale driftsomkostninger. 
 

Bestyrelsens étårige aftale med den lokale gartner- og anlægsvirksomhed Den Grønne Gren udløb 

den 31. december 2014. Samarbejdet har stået på siden 2010 med et særdeles tilfredsstillende 

resultat. I forbindelse med indgåelse af en ny aftale besluttede bestyrelsen at sende den 

omfattende græs-plejeopgave i udbud. I udbudsmaterialet ønskede bestyrelsen at erstatte den 1-

årige periode med en 3-årig periode med de oplagte rabatmuligheder, dette antagelig ville give. 
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Kommunikationsplatformen 

De samlede omkostninger til trykning af kuverter og nyhedsbreve udgjorde kr. 15.721 overfor 

hvilket står indtægter fra foreningens erhvervssamarbejdspartnere kr. 20.800. 

Bestyrelsens 5 nyhedsbreve og foreningskuverter har med andre ord i 2014 ikke belastet driften 

økonomisk på nogen måde. 

Der er anvendt ca. 180 frivillige arbejdstimer på redaktionsarbejde, opsætning, fotografering, 

annoncearbejde og kuvertering af 5 nyhedsbreve med efterfølgende distribution. 

Uden denne frivillige indsats kunne opgaven ikke løses i det omfang og på det kvalitetsniveau 

tilfældet er. 

Bestyrelsen er særdeles tilfreds med udviklingen som skyldes to væsentlige forhold, det særdeles 

gode samarbejde med vores erhvervssamarbejdspartnere og de gode relationer til Fredensborg 

Kommune. 

 

Det sociale samvær grundejerne imellem 

Udvikling af gode rammebetingelser for en vis grad af socialt samvær og en bred gruppe af 

grundejere har siden Den grønne Vision start været et af visionens kærneindsatsområder. 

Efter bestyrelsens opfattelse udvikler dette område sig positivt. 

Et passende antal aktiviteter og arrangementer tilbydes foreningens medlemmer. Tilbuddet af 

arrangementer spreder vidt og følger dermed det helt grundlæggende princip, at tilgodese en så 

bred kreds af medlemmer som muligt. 

Udgifter til beboerarrangementer udgjorde i 2014 kr. 8.050 og indtægter kr. 2.425. 

Nettoomkostningen kr. 5.625 svarer til under 1% af foreningens driftsomkostninger. 

Det skal understreges, at uden endog yderst velvillig backup fra samarbejdspartnere indenfor såvel 

som udenfor foreningens regi, kunne årets arrangementerne på ingen måde være gennemført 

uden med væsentlig større omkostninger til følge. 

 

Hensættelser 

Opgaven med den nødvendige genopretning og forventede oprensning af områdets større sø, 

mindre sø og vandhul er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet, hvorfor hensættelsen i 2014 på 

kr. 10.000 i lighed med tidligere år er baseret på et skøn. 

En gennemgribende beskrivelse af søer og vandhul samt en specifik pleje- og driftsplan 

udarbejdes som en del af projektet Den Grønne Vision, ligesom A.P. Møller Fondens donation 

støtter genopretning og oprensning af søer og vandhul.  

 

 

Fredensborg den 25. februar 2015 

På bestyrelsens vegne 

Laust Sønderkær 

Kasserer 


