
1 

 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2015 
Ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 

 
Den 25. marts 2015 afholdt grundejerforeningen sin 41. ordinære generalforsamling. 
Af de fremmødte medlemmer var 80 stemmeberettigede, hvoraf 11 medlemmer var repræsenteret 
ved fuldmagter. 
 
Generalforsamlingen blev ledet af advokat Erik Matthiesen, Advodan Helsingør. 
Generalforsamlingens referenter var bestyrelsesmedlem Inger Bach Axholm, Kovangen 129A, og 
tidligere bestyrelsesmedlem Lone Borgstrøm, Kovangen 616.  
 

Den nyvalgte bestyrelses sammensætning  
Formandsvalg: 
Anders Helner, Maglegårdsvej 129. 
Blev valgt direkte som formand for 2 år. På valg igen i 2017. 
 
Valg til bestyrelse: 
Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110.  
Var ikke på valg. På valg i 2016. 
 
Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103, var på valg men ønskede ikke genvalg. 
Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501, blev valgt for 2 år uden modkandidat. På valg igen i 2017. 
 
Inger Bach Axholm, Kovangen 129A. 
Var på valg. Blev valgt for 2 år uden modkandidat. På valg igen i 2017. 
 
Kenneth Kristensen, Kovangen 210C. 
Var ikke på valg i 2015. På valg igen i 2016. 
 
Valg af bestyrelsessuppleanter: 
Lone Borgstrøm, Kovangen 616, var ikke på valg men ønskede at fratræde. 
Jørgen Saabye, Kovangen 223, blev valgt uden modkandidat for 1 år. På valg i 2016.  
 
Verner Thomsen, Maglegårdsvej 123. 
Blev valgt for 2 år uden modkandidat. På valg igen i 2017. 
 
Valg af revisorer: 
Micki Esmann Helner, Maglegårdsvej 331, var på valg men ønskede ikke genvalg. 
Birte Raun, Maglegårdsvej 103, blev valgt for 2 år uden modkandidat. På valg igen for 2 år i 2017 
 
Bjarni Øvlisen, Kovangen 617. 
Var ikke på valg i 2015. På valg igen i 2016. 
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Bestyrelsens konstituering for 2015  
På den nyvalgte bestyrelses første bestyrelsesmøde den 16. april konstituerede bestyrelsen sig 
med Anders Helner som generalforsamlingsvalgt formand. 
Næstformand Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110.  
Kasserer Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501. 
Sekretær Anders Helner, Maglegårdsvej 129. 
 
Herudover nedsatte bestyrelsen følgende stående udvalg og styregrupper: 
Administrationsudvalget  
Områdetilsyn (affald, stormskader, hærværk, rod og glemte sager) 
Naturplejeudvalget  
Aktivitets- og familieudvalget 
Kommunikations- og redaktionsudvalget 
Fondsansøgningsudvalget  
A. P. Møller projektets styregruppe 
Nordea projektets styregruppe. 
 

2015 et ”stort” år 
2015 blev et af grundejerforeningens allerstørste og vigtigste år. 
Arbejdet med den fondsstøttede Grønne Vision kom for alvor i gang. 
Naturpleje- og genopretningsprojektet Den Grønne Vision omfatter følgende indsatsområder: 
�Naturgenopretning 
�Naturpleje med dyr 
�Nye principper for manuel naturpleje og naturtilsyn 
�Klimaberedskab 
�Styrkelse af Søparkens herlighedsværdier 
�Styrkelse af de sociale rammebetingelser og udfoldelsesmuligheder 
�Opmærksomhed omkring energirenovering og vedligeholdelse af bygninger. 
 

A. P. Møller Fonden og Den Grønne Vision  
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 blev virkelighed. 
I 2014 godkendte A. P. Møller Fonden bestyrelsens fondsansøgning med den klare forudsætning, 
at grundejerforeningens bestyrelse i løbet af ca. et halvt år skulle fremsende en gennemarbejdet 
og myndighedsgodkendt genopretnings- og plejeplan til godkendelse af A. P. Møller Fonden.  
Den 22. september 2015 godkendte A. P. Møller Fonden grundejerforeningens naturgenopret-
ningsprojekt Den Grønne Vision, og den 6. oktober 2015 blev den første rate af donationen på 1.2 
millioner kroner udbetalt til grundejerforeningen.  
 

Fredensborg Kommune og Den Grønne Vision  
Landskabsarkitekt Jane Schul fra Schul Landskabsarkitekter har i løbet af 2015 afsluttet sit arbej-
de, og de mange myndighedsgodkendelser er nu efterfølgende overordnet set på plads. En 
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tidskrævende men helt nødvendig forudsætning for det efterfølgende praktiske visionsarbejde.  
Under hele forløbet udviklede der sig et eksemplarisk samarbejdsforhold med Fredensborg 
Kommune som den tilsynsførende myndighed og bestyrelsen. 
Særligt må fremhæves samarbejdet med Fredensborg Kommunes landskabsarkitekt Eva Hansen 
og kommunens 2 biologer Lotte Rye Vind og Lene Brøndal. 
Et samarbejde som vil få stor positiv betydning for Den Grønne Visions arbejde i årene fremover. 
Ikke kun optræder Fredensborg Kommune som tilsynsførende myndighed. Landskabsarkitekten og 
de to biologer stiller sig til rådighed for bestyrelsen med inspiration, gode råd og vejledninger. 
 
Også hvad angår de 2 kommunalt ejede selskaber Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg 
Forsyning er der i løbet af 2014 og 2015 etableret tætte relationer til og et fremragende og 
omfattende samarbejde med. Fredensborg Forsyning har i 2015 besluttet at yde et kontant tilskud 
på 42.000 kroner til Den Grønne Visions arbejde i 2016. Tilskuddet skal anvendes til genopretning 
af den kommunale sti langs ”Lille fårefold” og skrænten ved ”Lille fårefold”. 
 

Nordea fonden og Den Grønne Vision  
Med Nordea Fondens donation på 50.000 kroner bidrager Fonden på fornemmeste vis til 
Grundejerforeningens visionsrige og omfattende naturgenopretningsprojekt. 
Donationen er øremærket en ny, effektiv og tidssvarende indhegning af vores to kendte fårefolde 
samt den istandsatte ”græstrekant” ved Waages Passage. 
Den gamle og udtjente foldeindhegning er fjernet, og den nye indhegning afventer nu blot endelig 
godkendelse fra Fredensborg Kommune. 
Det bliver selskabet HedeDanmark, som i begyndelsen af 2016 skal stå for etablering af den nye 
fårefoldindhegning. 
Om alt går vel, vil bestyrelsen invitere alle grundejere til indvielse af de nyindhegnede fårefolde 
primo april 2016. Ved denne festlige lejlighed vil bestyrelsen også præsentere Fredensborg 
Søparks grundejere for den nye fåreholder, gårdejer Ole Christiansen, Ramløse. 
 

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Den Grønne Vision 
Årene igennem siden 2012 har relationerne til og samarbejdet med Fredensborg Slotshave 
repræsenteret ved landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen og slotsgartner John Nørgaard 
Nielsen udviklet sig på bedste måde og til begge parters glæde og ikke mindst gavn. 
I 2015 besluttede Styrelsen at opsætte hegn rundt om dele af slotshaven som en nødvendig del af 
Slotshavens naturpleje og vildtovervågning. Også Slotshavens forskellige indgangsforhold skulle 
fremover ændres, således at de effektivt kunne ”spille” sammen med det nye indhegningsprincip.  
For Fredensborg Søparks vedkommende fik den nye indhegning stor praktisk betydning. 
Efter forudgående aftale med Styrelsen blev det besluttet at opsætte indhegningen på 
grundejerforeningens side af skellet til Slotshaven.  
Med denne imødekommende beslutning fra Styrelsens side vil Grundejerforeningen efterfølgende 
spare et anseligt beløb ved opsætning af ny indhegning omkring vores egne fårefolde. 
Nu glæder vi os til i begyndelsen af 2016 at invitere alle grundejere til indvielse af det nye 
dyrehaverøde indgangsparti ved Waages Passage. 
 

 



4 

 

Os selv og Den Grønne Vision  
Første gang Fredensborg Søparks grundejere stiftede bekendtskab med Den Grønne Vision var i 
foreningsåret 2011. 
5 år er gået siden visionens første idéer og tanker blev luftet. 
Det var dengang en helt ny måde at tænke naturpleje på, og det skulle hurtigt vise sig at få stor 
indflydelse på, hvordan bestyrelsen skulle organisere sit arbejde og styre foreningens økonomi på. 
I 2012 tilsluttede en begejstret generalforsamling sig idéen om én fælles vision for Fredensborg 
Søpark og opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med visionstanken. 
 
En vision, hvis erklærede overordnede formål skulle være og fortsat er at, citat:  
”Fredensborg Søpark senest i 2025 skal være kendetegnet ved at være et af Danmarks smukkeste 
og mest attraktive boligområder”.  
 
I 2013 kom der tal på bordet, og visionstanken blev langt mere konkret. 
Bestyrelsen udviklede sin faglige indsigt og kompetence måned for måned, år for år i retning af at 
bevæge sig fra at være ubevidst ukvalificeret til at blive bevidst ukvalificeret over for den 
omfattende og krævende opgave at pleje og passe Søparken fagligt korrekt og ansvarsfuldt, 
økonomisk forsvarligt og med respekt for gældende regler, lokalplan F27 og områdets fredninger. 
 

Kan vi Den Grøn Vision, er det realistisk 
Kan vi overhovedet en grøn vision.  
Er det realistisk, kunne man, her 5 år efter den blev præsenteret for første gang som en idé, 
spørge sig selv. 
Ja – må man konkludere, det kan vi, og det vil vi. 
 
Ja, fordi det giver stor mening for os alle, og fordi visionsarbejdet i bund og grund støtter og styrker 
vores egne investeringer i parcelhuse i Fredensborg Søpark.  
Nogle grundejere er tættere på visionsarbejdet end andre, sådan er det. Nogle tror mere på 
visionsarbejdet end andre, ja – vi er lidt forskellige. 
Men som forholdene ser ud i dag, 5 år efter vi fødte idéen, tegner det ganske godt og 
overbevisende. 
 
Bestyrelsen havde tilbage i 2011 et udtalt ønske om, at alle naturplejeaktiviteter og initiativer 
fremover burde samordnes indbyrdes, effektivt og økonomisk forsvarligt mod et fælles overordnet 
mål. Grundlæggende skal Den Grønne Vision resultere i, at vores huses værdi, vores 
investeringer, på bedst mulige måde fremtidssikres. 
 
Det er en kendsgerning, at Fredensborg Søpark ligger i smørhullet af dejlige Nordsjælland. 
Med direkte naboer til Fredensborg Slotshave og residensslottet Fredensborg Slot og Danmarks 
tredjestørste sø, Esrum Sø, og smukke landlige omgivelser, kan det dårligt blive bedre. 
 
Det er i dag en kendsgerning, at forskellige fonde med stor interesse forholder sig til Den Grønne 
Vision og gerne støtte os og vores visionsarbejde økonomisk i tillid til, at vi magter og i fællesskab 
gennemfører visionsopgaven. 
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Til dato har Den Grønne Vision modtaget følgende donationer og økonomiske tilskud:  
A. P. Møller Fonden med 1,2 millioner kroner 
Nordea Fonden med 50.000 kroner 
Det kommunalt ejede selskab Fredensborg Forsyning med 42.000 kroner. 
 
Det er i dag en kendsgerning, at vi med vores gode relationer til vores omgivelser, Styrelsen for 
Slotte og Kulturejendomme og en række fagligt set yderst kompetente rådgivere arbejder med et 
projekt, som gør en forskel, som tilgodeser vores smukke og enestående natur og som tiltrækker 
stor opmærksomhed udefra. 
 
De første 5 år er gået, og om ca. 5 år har bestyrelsen gennemført projektet Fredensborg Søparks 
Grønne Vision til glæde og gavn for os, som bor her i dag, og for kommende generationer som 
tiltrækkes af Fredensborg Søparks ideelle rammebetingelser for det gode liv. 
 

Det frivillige arbejde er blevet en del af vores ku ltur 
Det frivillige arbejde er blevet en væsentlig og tydelig del af vores helt egen Fredensborg Søpark 
kultur. Det vidner mere en 2000 frivillige mandetimer i løbet af 2015 om.  
Eller sagt på en anden måde, med Den Grønne Vision er mange frivillige hænder blevet inddraget i 
visionsarbejdet og dermed blevet en del af den praktiske hverdag i grundejerforeningen. 
Det er sådan, vi med frivillig hjælp opnår de resultater, der kendetegner Fredensborg Søpark. Det 
er blevet en del af vores måde at gøre tingene på, det er blevet kendetegnende for det, man kunne 
benævne vores egen kultur.  
Den Grønne Vision har udviklet sig til en omfattende kulturbærende aktivitet.  
Det gælder det frivillige skovmandsarbejde og de mange sociale arrangementer, hvor beboere i 
stort set alle aldre har mulighed for at mødes. 
 
Uden de mange forskellige frivillige hjælpere så det økonomisk sort ud. 
De mange frivillige hænder vidner om en stor forankring af visionsarbejdet blandt foreningens 
medlemmer. Med den flotte og store frivillighedsindsats bliver det for alvor synligt, hvor stort et 
”ejerskab” Den Grønne Vision har opnået i foreningen. 
 
Det store frivillige arbejde kan ud over det grundlæggende bestyrelsesarbejde opdeles således: 
 
Aktivitets- og familieudvalgets  sociale aktiviteter hvis formål er at skabe de bedst tænkelige og 
økonomisk forsvarlige udfoldelsesmuligheder for foreningens medlemmer bredt set helt i tråd med 
tankerne bag Den Grønne Vision. 
I 2015 blev der brugt ca. 340 frivillige mandetimer i dette arbejde. 
Udvalget har i 2015 gennemført temaaften med landskabsarkitekt Jane Schul, Store legedag, 
loppemarked, temaaften NABOHJÆLP og dragedag samt bistået bestyrelsen med Skt. Hans 
aften. 
 
Kommunikations- og redaktionsudvalget 
Arbejdet med løbende at udgive medlemsorienteringer, elektroniske beboerinformationer, 
oplysninger og advarsler, pleje og opdatere hjemmeside og Facebook og konstant at fotoopdatere 
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Fredensborg Søpark har i 2015 involveret ca. 390 frivillige mandetimer. 
Igennem 2015 udgav udvalget 4 elektroniske og trykte beboerorienteringer med nr. 1 i februar, 
 nr. 2 i maj, nr. 3 i oktober og afslutningsvist nr. 4 i december som bestyrelsens jule- og 
nytårshilsen.  
Herudover kommer den løbende kontakt til foreningens mange erhvervssamarbejdspartnere. 
 
Den frivillige Skovmandsordning, ” skovfolket ”   
Ordningens 14 medlemmer var på hårdt arbejde igen i hele 2015 med at rydde resterne op efter 
stormene Allan og Bodil. Stormen GORM gav for alvor sved på panden på vores skovmænd og det 
vil GORM fortsat gøre helt frem til og med 2017. 
GORM væltede eller ødelagde tilsammen mere end 70 træer her i Søparken. Hertil kommer et 
mindre antal buske og dele af levende hegn. 
 
Alene i 2015 blev der brugt mere end 590 frivillige mandetimer i dette arbejde. 
Skulle bestyrelsen have benyttet sig af et professionelt skovmandsfirma til de samme opgaver ville 
udgiften antagelig have været mindst i størrelsesordenen ca. kr./t. 400,- x 590 mandetimer = kr. 
236.000, som i givet fald skulle have været udredt af foreningens økonomi. 
 
Naturplejeudvalget  
Udvalget har i 2015 brugt meget tid på planlægningen af det visionsarbejde, som for alvor tager sin 
begyndelse i 2016. 
Udvalgets 8 medlemmer har alle stort set været samlet til årets 14 udvalgsmøder, 3 
områdeinspektioner, 2 ”feltmøder” og 2 budgetmøder med et anslået samlet tidsforbrug i størrelsen 
nærheden 570 mandetimer.  
 
Projektet ”Ren Søpark” , områdetilsyn, affald, hærværk, rod og glemte sager 
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 2015. Problemet havde i 2014 og helt frem til den ordinære 
generalforsamling i 2015 nået et sådan omfang, at bestyrelsen berørte det med særlig 
opmærksomhed på generalforsamlingen. 
Umiddelbart i forlængelse af den ordinære 2015 generalforsamling nedsatte bestyrelsen et 
områdetilsyn under ledelse af bestyrelsens næstformand Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110. 
Områdetilsynet skulle igennem hele 2015 holde skærpet øje med alle Søparkens fællesarealer 
med ugentlig affaldsovervågning og om nødvendig iværksætte den påkrævede oprydning og 
bortkørsel af affald. 
Områdetilsynets arbejde har løbende året igennem været omtalt i beboerinformationerne. 
 
Hvordan er det så gået i 2015? 
Noget nedslående, må man konstatere. 
Hækkeafklip, grenaffald fra private parceller, ukrudtsbunker, papiraffald og ikke mindst fortsat 
mange hundeekskrementer i små sorte poser. Hvorfor skal vi finde os i, at disse sorte poser med 
hundeefterladenskaber ligger og flyder over alt? 
Sorte hundeposer i naturen er et UTÅLELIGT problem, som må og skal ophøre. 
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Projektet ”Ren Søpark” fortsætter således med uformindsket styrke også i 2016 med eget budget 
på 15.000 kroner, desværre.  
Det er ærgerlige penge, fællesskabet er nødt til at bruge på oprydning på fællesarealerne. 
Erik Løye-Philipsen og Lindhardt har tilsammen i 2015 anvendt ca.180 mandetimer på tilsyn og 
områdeoprydning inkl. bortkørsel af affald. 
 
A.P. Møller projektet Den Grønne Visions styregrupp e 
2015 blev et travlt år for styregruppens arbejde. Styregruppen har anvendt i størrelsesordene 168 
frivillige mandetimer. 
Projektleder Micki Esmann Helner har i alt lagt 312 timer i projektarbejdet. 
Arbejdet har primært omfattet udarbejdelse af skriftlig samarbejdsaftale med Schul 
landskabsarkitekter, områdeinspektioner med Jane Schul, bistå i levering af diverse kortmateriale 
og lokalplan F27 til Jane Schul, bistå i godkendelse og færdiggørelse af landskabsarkitekt Jane 
Schuls oplæg til naturplejeplanen, ansøgninger om projektets myndighedsgodkendelser og endelig 
godkendelse af hele projektet hos A.P. Møller Fonden.   
 
Mere end 2000 frivillige mandetimers arbejde i 2015  
Tilsammen har det frivillige arbejde i 2015 inkl. produktion af generalforsamlingspræsentationer, 
opfølgning på fondsansøgninger i alt rundet 2000 frivillige mandetimer.  
Et mere end flot resultat som vidner om medlemmers lyst og interesse for foreningsarbejdet, Den 
Grønne Vision og værdien af fællesskabets sammenhold. 
 
Søparken og Nordsjællands Politi 
2015 blev året, hvor relationerne til Nordsjællands Politi for alvor blev styrket. 
Det skyldes primært 3 forhold: 
�Beboertemamøde om indbrudssikring af boliger med Politiets deltagelse 
�Aktiv nabohjælp kampagne for Fredensborg Søpark 
�Periodisk øget indbrud i Søparken 
 
Resultatet af den øgede sikkerhedsindsats i Søparken har været både synlig og tilfredsstillende. 
Nabohjælpskiltning ved indkørslerne til Søparken, øget politipatruljering, foreningens elektronisk 
alarmering ved akutte indbrudsbølger og langt større viden omkring indbrudssikring af områdets 
boliger. 
En stor tak til Nordsjællands Politi for det fremragende samarbejde. 
Det er netop i sådanne tilfælde, at bestyrelsen ville ønske, at ALLE grundejere var tilknyttet 
bestyrelsens elektroniske informationer og derfor, når Nordsjællands Politi kontakter bestyrelsen, 
kan få gavn af de orangefarvede elektroniske advarsler. 
 

Afsluttende tak 
En stor tak til Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme repræsenteret ved landskabsarkitekt 
Christine Waage Rasmussen og slotsgartner John Nørgaard, Fredensborg Slotshave. 
2016 blev igen et godt år for vores fælles projekter. 
 
Tak for det gode forhold til og samarbejde med Fredensborg Slotshaves professionelle 
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skoventreprenørvirksomhed Jens Johansen.  
 
Tak til landskabsarkitekt Jane Schul, Schul landskabsarkitekter, for det store arbejde med 
naturplejeplanen. 
 
En meget stor tak til Fredensborg Kommune repræsenteret ved landskabsarkitekt Eva Hansen og 
biologerne Lotte Rye Vind og Lene Brøndal. Tak for jeres store og grundige arbejde med Den 
Grønne Visions genopretnings- og naturplejeplan. 
 
En meget stor tak til advokat Erik Matthiesen, advokatfirmaet ADVODAN Helsingør, for et 
fremragende og resultatgivende samarbejde i 2015. 
 
En stor tak til tømrermester Jens Ole Pedersen, indehaver af Fredensborg Telt- og 
Serviceudlejning, for den store hjælp og støtte ved foreningens arrangementer året igennem. 
Uden omkostninger for foreningen leverer Jens Ole Pedersen telte, teltudstyr, teltindretning og 
diverse serveringsdele.   
 
Igen i 2015 har bestyrelsen haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen for Fredensborg 
Søparks Antenneforening og dennes formand Poul Juul. 
Tak for praktisk hjælp, vejledning og støtte og opbakning til grundejerforeningens bestyrelses- 
arbejde. 
 
En stor og varm tak til alle de frivillige hænder som igennem hele 2015 har bidraget så fornemt til 
det gode liv i Fredensborg Søpark. Med mere end 2500 frivillige mandetimers arbejde i 2015 er I 
den største og væsentligste forudsætning for fremdriften i visionsarbejdet. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Inger Bach Axholm, Kovangen 129A, og Hans Jørgen Jensen, 
Kovangen 501, har i forbindelse med generalforsamlingen i år valgt at forlade bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen takker Inger Bach Axholm og Hans Jørgen Jensen for tiden i bestyrelsen. 
 
Fredensborg, den 20. februar 2016 
På bestyrelsens vegne 
 
Anders Helner 
Formand 
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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 79.000 kvm.    
 


