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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

Referat af 

Generalforsamling  
2016 

Den 42. ordinære generalforsamling blev traditionen tro afholdt i Fredensborghusenes 
restaurant og selskabslokaler onsdag den 16. marts 2016. 

Mere end 80 veloplagte grundejere deltog i den forudgående generalforsamlingsmiddag. 

Som indledning til generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret foreningens forstrådgiver 
Tim Falck Weber og projektleder af Fredensborg Kommunes klimasekretariat Johan Vedel. 

 

Indlæg ved Tim Falck Weber 

Formanden, Anders Helner, præsenterede Tim Falck Weber, som efter en kort gennemgang af 
sin professionelle baggrund beskrev sin tilknytning til og arbejde for bestyrelsen og det af 
bestyrelsen nedsatte stående arbejdsudvalg Naturplejeudvalget forkortet NPU.  

Ingen tvivl om at forsamlingen med tilfredshed tilsluttede sig bestyrelsen beslutning om at 
tilknytte Tim Falck Weber til naturplejearbejdet fremover. 

Jan Nørskov Petersen Maglegårdsvej 339 stillede i forbindelse med Tim Falck Webers indlæg 
Anders Helner et konkret spørgsmål angående foreningens forsikringsdækning i det omfang 
stormvæltede svækkede/syge træer fra fællesarealer beskadiger områdets bebyggelse. 

Jan Nørskov Petersen havde tidligere på året med bekymring omtalt et træ som netop stod på 
fællesarealet ud for hans husgavl og efter hans opfattelse viste tegn på svækkelse. 

Svar fra Anders Helner: 

AH beklagede at han havde glemt Jans henvendelse og lovede, at der hurtigt ville blive set på 
det omtalte træ. Bestyrelsen giver hurtigt efter generalforsamlingen Jan Nørskov Petersen 
tilbagemelding og vil derudover snarest undersøge forsikringsforholdene ved stormvæltede 
træers skader på bebyggelsen.  

En af Tim Falck Webers første opgaver bliver i tæt samarbejde med Naturplejeudvalget at få 
registreret og kvalitetsvurderet alle de fællesarealtræer som står placeret tæt på områdets 
bebyggelser. Registreringen og kvalitetsvurderingen skal sikre at disse træer ikke grundet 
sygdomssvækkelse eller beskadigelse kan være eller blive til fare for bebyggelsen ved 
kommende storme og uvejr. 

 

Indlæg ved Johan Vedel 

Herefter bød Anders Helner projektleder Johan Vedel Fredensborg Kommune velkommen. 

Et yderst spændende, perspektivrigt og meget relevant indlæg, som resulterede i stor 
opmærksomhed og spørgelyst fra forsamlingen. 

Anders Helner konstaterede at der i forsamlingen var stor interesse for at bestyrelsen i 2016 
indleder et formaliseret samarbejde med Energisekretariatet og Johan Vedel om et nyt 
omfattende energiprojekt under betegnelsen ”For enden af vejen 2.” 
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Ud over energibesparende foranstaltninger ved renovering og vedligeholdelse af områdets 
kædehuse vil projektet også beskæftige sig med forhold som husenes tagstensproblematik, 
loftsisolering og egnede typer af undertagsmaterialer. 

Bestyrelsen vil i løbet af 2016 orientere om Johan Vedels og energisekretariatets arbejde og 
invitere alle interesserede grundejere til temamødet ”For enden af vejen 2.”  

 

Den ordinære generalforsamling 

Kl. 19:40 åbnede Anders Helner foreningens 42. ordinære generalforsamling med mere end 
120 deltagere med henvisning til den udsendte dagsorden. 

Anders Helner oplyste forsamlingen at der efter generalforsamlingen ville blive udsendt et trykt 
beslutningsreferat distribueret til alle grundejere. Derudover vil referatet være at finde på 
foreningens hjemmeside www.fredensborgsoepark.dk . 

Af hensyn til et korrekt og fyldestgørende beslutningsreferat bad Anders Helner om 
forsamlingens samtykke til lydoptagelse af generalforsamlingen. Forsamlingen tilsluttede sig 
lydoptagelsen. 

Referent vil være bestyrelsen nuværende næstformand Erik Løye Philipsen og lydoptagelse 
ved bestyrelsessuppleant Verner Thomsen. 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog advokat Erik Matthiesen Advodan Helsingør som generalforsamlingens 
dirigent. 

Generalforsamlingen valgte uden modkandidat med applaus Erik Matthiesen. 

Herefter åbnede Erik Matthiesen generalforsamlingen med at konstatere at den var lovlig i 
henhold til foreningens vedtægter. 

Erik Matthiesen kunne oplyse at der af de 120 fremmødte var 65 stemmeberettigede og ingen 
fuldmagter. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen  

På vegne af bestyrelsen aflagde Anders Helner mundtlig beretning. 

Anders Helner henviste til den omfattende skriftlige beretning og beretningsbilaget ”5 år med 
Den Grønne Vision”. 

I bestyrelsens korte mundtlige beretning omtalte Anders Helner de første 5 år med Den Grønne 
Vision, det store frivillige arbejde og den enestående foreningskultur som visionsarbejde har 
resulteret i.  

Også det fremragende samarbejde med Fredensborg Kommunes landskabsarkitekt Eva 
Hansen og de to biologer Lene Brøndal og Lotte Rye Vind fik rosende ord med i beretningen. 
Anders Helner fremhævede også det styrkede og udvidede samarbejde med Slots- og 
Kulturstyrelsen herunder i særdeles ved med landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen 
og slotsgartner John Nørgaard Nielsen. 



	 3	

Et område i beretningen fik rynkerne frem på panden. Anders Helner beklagede at 
områdesvineriet ikke var i aftagende og det til trods for at der igennem hele 2014 og 2015 var 
brugt mange timer, kræfter og økonomi på oprydning. Hundeefterladenskaber og 
hundeefterladenskaber i sorte poser sviner overalt. Ulovligt henkaster haveaffald, grenafklip fra 
hække, cykler og glasflasker, dåser og forskellige former for plastik belaster fortsat vores 
fællesarealer helt i strid med Den Grønne Visions mål. For 2016 har bestyrelsen nu desværre 
set sig nødsaget til at budgettere med hele kr. 15.000 alene til oprydning. Meget ærgerligt med 
desværre nødvendigt her i 2016/2017. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen og tog den til 
efterretning med applaus. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse 

Som indledning til fremlæggelse af regnskabsberetningen og det reviderede regnskab 
præsenterede Anders Helner to grafiske modeller for udgiftsfordelingerne på årets 
driftsresultat. De grafiske modellers opbygning gav forsamlingen en god og overskuelig 
information over de forskellige udgiftsområders størrelse og omfang sat i forhold til hinanden. 
Med disse to grafiske modeller ønskede Anders Helner at tydeliggøre resultatet det omfattende 
naturplejearbejde igennem hele 2015. Naturplejearbejde som er udført for foreningens eget 
budget og dermed ikke donationsmidler.  

Foreningens kasserer Hans Jørgen Jensen, oplyste at regnskabsberetning og det reviderede 
regnskab var udsendt til alle medlemmer med indkaldelsen. 

Herefter fremlagde Hans Jørgen Jensen regnskabsberetningen og regnskabet. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabsberetningen og 
regnskabet. Forsamlingen godkendte enstemmigt beretningen og regnskabet 2015 uden 
forbehold. 

I forlængelse af regnskabsfremlæggelsen præsenterede Anders Helner foreningens nye 
eksterne revisor Michael Berg fra revisionsfirmaet Revisor Team i Hørsholm. 

AH takkede Michael Berg for bistand med udarbejdelse af foreningens årsregnskab og 
etablering af de særskilte konti til henholdsvis A.P. Møller Fondens og Nordea Fondens 
donationsmidler.  

 

4. Forslag fra medlemmerne 

Dirigent Erik Matthiesen kunne konstatere, at der ikke var fremsendt forslag fra 
medlemskredsen. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af medlemsbidrag 

5.1 Bestyrelsens forslag om forbud mod legeredskaber på fællesarealer 

Bestyrelsen forslag var udsendt til alle medlemmer vedlagt indkaldelsen. Anders Helner 
motiverede bestyrelsen forslag 5.1. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og indarbejdes herefter i foreningens ordensregler. 
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5.2 Bestyrelsens forslag om etablering af økonomisk klimaberedskab 

Bestyrelsen forslag var udsendt til alle medlemmer vedlagt indkaldelsen.  

Spørgsmål fra Jan Nørskov Petersen Maglegårdsvej 339 

Jan Nørskov Petersen stillede sig tvivlende om hvor vidt det var nødvendigt at etablere nye 
hensættelser til et klimaberedskab. Jan Nørgaard anbefalede at gøre tingene så administrativt 
enkle og simple som muligt. 

 

Svar fra Anders Helner: 

Anders Helner begrundede bestyrelsens forslag med, at formålet med hensættelsen var at 
sikre at oprydning efter kommende storme, voldsomt uvejr og styrtregn ikke ville beslaglægge 
dele af de i forvejen øremærkede økonomiske midler til den løbende naturpleje.  

Som eksempel på denne bestyrelsesvalgte hensættelsespolitik henviste Anders Helner til 
eksisterende hensættelser til vedligeholdelse og naturpleje af områdets to søer og vandhullet. I 
dag henstår i henhold til årsregnskabet pæne beløb på denne hensættelseskonto som årene 
igennem er hensat med det klare formål at sikre at foreningen til enhver tid kan passe 
søområderne uden at det i nævneværdigt omfang vil ”svækker” og dermed på en 
uhensigtsmæssig måde udhule den løbende naturpleje at fællesarealerne.  

Herefter godkendte forsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag 5.2 til etablering af 
hensættelser til stormskader.  

 

5.3 Orientering om budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 
2016 

Kasserer Hans Jørgen Jensen gennemgik bestyrelsen arbejdsbudget for 2016. 

Arbejdsbudget fordi budgettet først kan betragtes som et egentlig driftsbudget når bestyrelsens 
forslag til medlemsbidrag for 2016 er behandlet. 

Forsamlingen tog budgetorienteringen til efterretning uden kommentarer eller spørgsmål. 

Herefter godkendte forsamlingen enstemmigt bestyrelsen forslag 5.3 omhandlende uændret 
medlemsbidrag for 2016 på årligt pr. medlem kr. 2.000,00. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

6a. Valg af formand 

Ingen formandsvalg, formanden er først på valgt i 2017.  

6b. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Kassererer Hans Jørgen Jensen Kovangen 501 er først på valg i 2017, men ønskede ikke at 
fortsætte i bestyrelsen grundet stort arbejdspres i sit daglige arbejde. 

Bestyrelsen foreslog i stedet Birte Raun Maglegårdsvej 103 som var revisorsuppleant i det 
afsluttede regnskabsår. Birte Raun blev enstemmigt valgt for 1 år uden modkandidat. 
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Inger Axholm, Kovangen 119A er først på valg i 2017 men ønskede ikke at fortsætte i 
bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog i stedet Jørgen Saabye, Kovangen 223 som var suppleant til 
bestyrelsen. Jørgen Saabye blev enstemmigt valgt for 1 år til bestyrelsen uden modkandidat.  

Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110, var på valg for 2 år og modtog genvalg. Erik Løye-
Philipsen blev enstemmigt genvalgt uden modkandidat.  

Kenneth Kristensen, Kovangen 210C, var på valgt for 2 år og modtog genvalg. Kenneth 
Kristensen blev enstemmigt genvalgt uden modkandidat. 

6c. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsen foreslog Janne Alberg Andersen, Kovangen 221. for et år. Jane Alberg Andersen 
blev som 1. suppleant enstemmigt valgt uden modkandidat for 1 år.  

2. suppleant Verner Thomsen Maglegårdsvej 123 er ikke på valg før 2017. 

6d. Valg af revisor (intern revisor) 

Bjarni Øvlisen Kovangen 617 blev enstemmigt genvalgt for 2 år uden modkandidat.  

Som revisorsuppleant blev Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111 enstemmigt valgt for 1 år 
uden modkandidat.  

 

7. Eventuelt 

Erik Matthiesen kunne hurtigt konstatere at der ikke var forhold af orienterende karakter der 
skulle fremføres/drøftes under dette dagsordenpunkt. 

Dirigent Erik Matthiesen kunne kl. 20:45 erklærede generalforsamling for udtømt. 

Erik Matthiesen takkede forsamlingen for en hyggelig, hurtig og god generalforsamling afviklet i 
god ro og orden. 

Anders Helner afsluttede foreningens 42. ordinære generalforsamling med tak til Erik 
Matthiesen for en vellykket og godt ledet generalforsamling. 

Anders Helner takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer Inger Axholm Kovangen 110 og 
Hans Jørgen Jensen Kovangen 501 for deres tid i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen sluttede med at Anders Helner præsenterede foreningens nyoprettede 
korps af skovmænd som fra og med den 16. marts danner det frivillige hold af Fredensborg 
Søparks stormberedskab 

Præsentationen af stormberedskabet i fuldt feltmæssig beredskabsuniformering fremkaldte 
forståeligt nok stor spontan applaus fra den veloplagte forsamling. 

 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark marts 2016 

Original godkendt udgave af referatet foreligger underskrevet af dirigent og referent. 

 

 

Dirigent Advokat Erik Matthiesen                                                Referent Erik Løye Philipsen  

 


