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Året der gik 
Karakteristisk for 2016 blev afslutningen på APM projektets første delprojekter, indvielse af den nye store 
fårefold og samarbejdet med foreningens nye fåreholder, den sidste stormoprydning efter stormene Gorm, 
Allan og Bodil, risikovurdering af alle fællesarealernes større træer, indvielse af naturtumlepladsen for de 
mindste og indbrudsbølgens hærgen. 
Foreningen er fortsat økonomisk set velkonsolideret med en sund og god driftsøkonomi. Det reviderede 
årsregnskabet for 2016 udviser et tilfredsstillende resultat med en blank revisionspåtegning. 
 

A. P. Møller Fonden 
Styregruppen for det af A.P. Møller Fonden støttede  naturgenopretningsarbejde: 
Erik Løye-Philipsen K 110, Birte Raun M103, Jørgen Saabye K223, projektleder Micki Esmann Helner M331 og styregruppeansvarlig 
Anders Helner M129. 
 

Arbejdet med den af A.P. Møller Fonden fondsstøttede Grønne Vision tog for alvor fat igennem hele 2016. 
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 i 2015 påbegyndt.  
I 2016 fortsatte arbejdet og ved årets udgang kunne bestyrelsen og projektets leder Micki Esmann Helner se 
tilbage på afslutningen af en række omfattende delprojekter. 
 

Os selv og Den Grønne Vision  
Første gang Fredensborg Søparks grundejere stiftede bekendtskab med Den Grønne Vision var i 
foreningsåret 2011. 
6 år er gået siden visionens første idéer og tanker blev luftet på generalforsamlingen i marts 2011. 
Det var dengang en helt ny måde at tænke naturpleje på, og det skulle hurtigt vise sig at få stor indflydelse 
på hvordan bestyrelsen siden 2011 har organiseret sit arbejde og styret 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 citat:  
”Fredensborg Søpark senest i 2025 skal være kendetegnet ved at være et af Danmarks smukkeste og mest 
attraktive boligområder”.  
 

Kan vi Den Grøn Vision, er det realistisk? 
Kan vi overhovedet en grøn vision?  
Er det realistisk, kunne man spørge sig selv her 6 år efter visionen blev præsenteret for første gang som en 
idé. Kan bestyrelsen stå i spidsen for et så omfattende projekt, tænkte nogle grundejere naturligt nok. 
Var vi i bestyrelsen selv villige til at lægge de mange kræfter i opgaven og ville vi kunne mobilisere den 
fornødne interesse, arbejdsindsats, udholdenhed og tålmodighed frem til projektets afslutning engang i 
perioden 2020-2025. 
Erfaringerne indtil nu har vist, at vi alle i bestyrelsen har erkendt vores ansvar og med den nødvendige 
arbejdsindsats og ansvarsfølelse vil følge visionsprojektet til dets afslutning. 
 
Bestyrelsen har hele tiden været og er fortsat dybt involveret i visionsprojektet 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.  
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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 6 år efter vi fødte idéen tegner det ganske godt og overbevisende. 
 
Det er et ubestrideligt faktum, at Fredensborg Søpark ligger i smørhullet af dejlige Nordsjælland  
med direkte naboer til henholdsvis Fredensborg Slotshave og residensslottet Fredensborg Slot, Danmarks 
tredjestørste sø Esrum Sø, og de smukkeste landlige omgivelser man kan ønske sig – alt sammen i hjertet 
af nationalparken Kongernes Nordsjælland. 
 
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 så som Schul Landskabsarkitekter, 
HedeDanmark, den lokale anlægs- og gartnervirksomhed Den Grønne Gren og Fredensborg kommunes 
landskabsarkitekter og biologer arbejder med et naturgenopretnings-projekt, som gør en forskel. Et projekt 
som i den grad tilgodeser vores smukke og enestående natur og som tiltrækker stor opmærksomhed udefra. 
 
De første 6 år er gået, og om ca. 5 år har bestyrelsen sammen med styregruppen og de stående udvalg 
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. 
 

Bestyrelsens 2016 arbejdsudvalg 
At realisere visionen er en meget omfattende arbejdsproces som involverer mange forskellige kræfter. Siden 
visionsprojektets start har bestyrelsen bevidst styrket processen ved nedsættelse af en række stående 
udvalg. En stor del af det daglige arbejde har ligget og vil fortsat ligge i de forskellige udvalgs arbejde. 
Selve A.P. Møller projektet ledes og styres af den særligt nedsatte styregruppe.  
Igennem 2016 arbejdede følgende 4 udvalg med hver sit ansvarsområde inden for realiseringen af 
Foreningens Grønne Vision: 
���� Naturplejeudvalget 
���� Energirenoveringsudvalget 
���� Aktivitets- og familieudvalget 
���� Områdetilsynet  
 

Hertil kommer foreningens frivillige Skovmandsordning  og det særlige akutte beredskab, benævnt Klima- 
og stormberedskabet . 
 

Alle udvalg og styregruppen, bemandet med frivillige hænder, har arbejdet optimalt, opnået rigtig gode 
resultater og har som sådan bidraget til at sikre den ønskede fremdrift i visionsarbejdet.  
 

Naturpleje- og genopretningsprojektet Den Grønne Vision har i løbet af 2016 omfattet konkrete 
arbejdsopgaver på følgende 7 indsatsområder:  
 

���� Naturgenopretning  
���� Naturpleje med dyr 
���� Klimaberedskab  
���� Styrkelse af Fredensborg Søparks herlighedsværdier 
���� Styrkelse af medlemmernes sociale rammebetingelser og udfoldelsesmuligheder  
���� Opmærksomhed omkring energirenovering og vedligehol delse af bygninger. 
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Naturplejeudvalget 
Naturplejeudvalgets sammensætning i 2016: 
Erik Løye-Philipsen K110, Jørgen Saabye K223, Birte Raun M103, Allan Christiansen K608,  
Lindhardt Christensen K506, Micki Esmann Helner M331 og udvalgsformand Anders Helner M129 
 

Æbleskoven 
Delprojekt Æbleskoven  blev påbegyndt ultimo 2014 og afsluttet ultimo 2016. 
Æbleskovsprojektet er i 2016 stort set blevet afsluttet med undtagelse af lidt oprydningsarbejde. 
Æbleskovens fortid som uplejet og nærmest utilgængelig og, vildtvoksende skov er et afsluttet kapitel i 
Søparken.  
Her i slutningen af 2016 fremstår Æbleskoven helt i tråd med visionens idé som en aldeles smuk naturskov 
med god tilgængelighed. Delprojektet er afsluttet og vores lille Æbleskov lever nu videre som en sand 
naturperle under overskriften ”vildt med vilje” til nytte og glæde for vegetation, dyr og mennesker. 
Retningslinjerne for den fremtidige naturpleje af Æbleskoven med tilhørende natur-grusstier ligger nu fastlagt 
og beskrevet. Æbleskoven indgår hermed for første gang i grundejerforeningens historie i foreningens nye 
NATURPLEJEPLAN. 
 

Slotsengens naturstier 
Delprojekt Slotsengens naturstier  blev påbegyndt ultimo 2014 og afsluttet ultimo 2016. 
Ikke kun Æbleskoven blev tilgængeliggjort med de nyanlagte natur-grusstier. Skovområdet langs skellet til 
Fredensborg Slotshave strækkende sig fra Æbleskoven øst til Rød Låge ved Waages passage i vest blev 
anlagt. 
Denne smukke natursti forbinder på fineste vis Æbleskoven med Waages Passage, adgangen til Slotshaven 
og fårefolden. Naturstien snor sig nænsomt gennem skovområdet og undervejs passerer stien den 
nyanlagte naturtumleplads for de mindste. 
Retningslinjerne for den fremtidige naturpleje af dette område med den tilhørende natur-grussti ligger nu 
fastlagt og beskrevet og indgår den nye NATURPLEJEPLAN for området. 
 

Natur-tumleplads for de mindste 
Delprojekt Naturtumleplads for de mindste  blev påbegyndt medio 2015 og afsluttet ultimo 2016. 
I efteråret indviede bestyrelsen en naturtumleplads for de mindste. 
En tidligere arbejdsplads for foreningens frivillige skovmænd blev med flid, kreativitet og gode kræfter 
forvandlet til naturværested for de mindste. Tilsyn og vedligeholdelse af tumlepladsen indgår fremover i den 
nye NATURPLEJEPLAN for området. 
 

Slotsengens engområde 
Delprojekt Slotsengens engområde  blev påbegyndt medio 2015 og afsluttet ultimo 2016. 
Naturplejebeskrivelsen for Slotsengen blev i 2016 endeligt fastlagt. 
Engområdet skal fremover bevares som et åbent engområde med forekomst af et mindre antal fritstående 
løvfældende træer og 1-3 samlede buskområder. Træerne opstammes let således at træernes lavt-
hængende løv ikke konflikter med det høje natur-enggræs. Det høje natur-enggræs rundt om de fritstående 
træer og buskområder klippes 2-4 gange årligt. Enggræsset klippes én gang årligt uden efterfølgende 
opsamling. I det levende hegn/skovbryn i engområdets sydlige del langs skellet til Slotshaven etableres et 
antal lysningsbælter sammenhængende med de tætklippede græsstier på selve engområdet. 
Græsstierne skal altid fremstå tætklippede. 
Engområdets natur-grusstier forsynes med skilte med stinavne. 
Retningslinjerne for den fremtidige naturpleje af Slotsengen med de tilhørende tætklippede græsstier ligger 
nu fastlagt og beskrevet i den nye NATURPLEJEPLAN for Fredensborg Søpark. 
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Den nye store, smukke fårefold 
Delprojekt Ny stor fårefold  blev planlagt i 2014, påbegyndt primo 2015 og afsluttet ultimo 2016. 
I forsommeren stod den nye fårefold klar til indvielse. Ved indvielsen bød Fredensborg Søpark vores nye 
fåreholder Ole Christensen Ramløse Naturkød og hans 22 får og 10 lam velkommen. 
Med Nordea Fondens donation på 50.000 kroner til ny fårefold har Fonden på fornemmeste vis bidraget til 
Grundejerforeningens visionsrige og omfattende naturgenopretningsprojekt. Den nye fårefold indgår 
fremover i foreningens nye NATURPLEJEPLAN. 
 

Risikovurdering af træer  
Delprojekt Risikovurdering af træer  påbegyndt medio 2016 og afsluttet ultimo 2016. 
Inspireret af generalforsamlingen i 2016 besluttede bestyrelsen, at Naturplejeudvalget allerede i 2016 skulle 
lade alle fællesarealernes træer vurdere og efterse med det klare formål på betryggende vis at sikre, at 
træerne ikke på noget tidspunkt ville kunne udgøre en risiko for hverken bygninger, mennesker eller dyr. 
Et antal udvalgte træer blev mærket til hurtig fældning. Træer, hovedsagelig spidsløn træer, som grundet 
alder, sygdomme, beskadigelser eller størrelser ikke længere skønnedes velegnede til deres funktion. 
Allerede i oktober og november, inden vinterens forventede storme, blev de mest medtagne træer fældet.  
I årene fremover vil Naturplejeudvalget løbende have et skærpet tilsyn med alle fællesarealernes træer for 
løbende at sikre, at syge og svage træer fjernes i tide og således ikke giver årsag til skader og ulykker. En 
del af fremtidens påkrævede naturplejeopgaver bliver således nøje at føre tilsyn med fællesarealernes træer. 
Opgaven vil indgå i den nye NATURPLEJEPLAN for Fredensborg Søpark.  
 

Nye træer langs stamvejene 
Delprojekt Nye allé-træer langs stamvejene  blev påbegyndt ultimo 2016 med forventet afslutning 2021-
2022.  
Heller ikke stamvejenes træer gik ram forbi da Naturplejeudvalget vurderede fællesarealernes træer.  
Også her måtte flere træer mærkes til fældning. Enkelte måtte endda mærkes til hurtig fældning. 
Hermed er et større økonomisk og arbejdsmæssigt projekt igangsat.  
Hvor der fældes allé-træer skal nye plantes. Således blev vurderingen af fællesarealernes træer pludselig til 
et nyt naturprojekt, ”Nye allé-træer langs stamvejene”. 
Projektet gennemføres over de kommende år inden for det økonomiske råderum Naturplejeudvalget har at 
arbejde med. APM styregruppen involveres i 2017 i projektet for at vurdere i hvilket omfang dele af  
A.P. Møller Fondens donationsmidler kan indgå i projektet. 
 

Ny naturplejeplan for Fredensborg Søpark 
Grundejerforeningens nye NATURPLEJEPLAN  forventes at ligge klar i 2021-2022. 
Med Den Grønne Vision og arbejdet med naturgenopretning af Søparken følger en helt ny og 
gennemarbejdet NATURPLEJERPLAN for området.  
I takt med at APM projektets mange delprojekter færdiggøres og beskrives, vil naturområderne blive 
indarbejdet i den nye naturplejeplan.  
APM projektets landskabsarkitekt Jane Schuls professionelle og gennemarbejdede bidrag til den nye 
naturplejeplan indarbejdes side om side med Fredensborg Kommunes anvisninger, påbud og gode råd. 
Den Grønne Visions naturgenopretningsinitiativer er altså ikke kun forhold som gavner og glæder os i disse 
år. De danner et helt nyt grundlag for eftertidens behov for en professionel NATURPLEJEPLAN. 
En naturplejeplan som kommende generationer af bestyrelser kan benytte, når Fredensborg Søparks natur i 
fremtiden skal plejes og passes. 
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Områdetilsynet 
Områdetilsynets sammensætning i 2016:  
Lindhardt Christensen K506, Jørgen Saabye K 223 og tilsynsansvarlig Erik Løye-Philipsen K110 
 

Projektet ”Ren Søpark” 
Den stigende mængde af hundeefterladenskaber og ulovligt henkastet affald i form af flasker, haveaffald, 
dåser, glas og papir på fællesarealerne har igennem de sidste par år i stigende omfang voldt områdetilsynet 
problemer. I 2015 fik problemerne sin helt egen opmærksomhed på generalforsamlingen. Problemet havde i 
2014 og helt frem til den ordinære generalforsamling i 2015 nået et sådant omfang, at bestyrelsen berørte 
det med særlig bekymrende opmærksomhed.  
I umiddelbar forlængelse af den ordinære 2015 generalforsamling nedsatte bestyrelsen et områdetilsyn 
under ledelse af bestyrelsens næstformand Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110.  
 

2016 blev et positivt vendepunkt.  
Søparken har i mange år Ikke fremstået pænere og arbejdsbyrden med bortskaffelse af ulovligt affald af vidt 
forskellig slags mindre.  
Tilsynets ansvarlige Erik Løye-Philipsen retter en stor tak til alle som aktivt har bidraget til den positive 
udvikling.  
 

Energirenoverings-udvalget 
Energirenoveringsudvalgets sammensætning i 2016: 
Erik Løye-Philipsen K110, Birte Raun M103, Laust Sønderkjær M103, Steen Sparkov K331, Lone Borgstrøm K616,  
Kenneth Kristensen K210C, Jørgen Simonsen M111 og udvalgsformand Anders Helner M129 
 

TEMA energirenovering ”For enden af vejen 2” 
Grundejerforeningens store energirenoveringstema ”For enden af vejen 2” blev skudt i gang med et stort 
anlagt temamøde onsdag den 26. oktober. 
Mødet forløb godt og tiltrak mere end 80 interesserede deltagere. 
En række delprojekter er efterfølgende formuleret og igangsat og en mailgruppe bestående af særligt 
interesserede grundejere bliver fremover løbende og detaljeret orienteret om de forskellige delprojekters 
status. 
 

De første 5 energirenoverings-delprojekter: 
���� Delprojekt E-1.16 - HULRUMSISOLERING, igangsat 2016 
���� Delprojekt E-2.17 - LOFTSISOLERING, igangsættes primo 2017 
���� Delprojekt E-3.17 - ENERGIGLAS, igangsættes primo 2017 
���� Delprojekt E-4.17 - VARMEPUMPER, igangsættes primo 2017 
���� Delprojekt E-5.17 - SOLENERGI, igangsættes medio 2017 
 

Energirenoveringstemaet fortsætter i 2017 og 2018 med årlige temamøder. 
I de kommende udgaver af beboerinformationerne vil det af bestyrelsen særligt nedsatte udvalg, 
Energirenoverings-udvalget orientere foreningens medlemmer.  
 

Den særlige E-interessegruppe 
I forlængelse af temaarrangementet i oktober blev en særlig gruppe af interesserede grundejere etableret. 
Denne gruppe orienteres jævnligt af Energirenoveringsudvalget og Energicentret med detaljerede 
oplysninger og statusresultater på de igangsatte delprojekter. De grundejere som endnu ikke har tilmeldt sig 
den gruppe af særligt interesserede kan tilmelde sig til Energirenoveringsudvalgets formand Anders Helner, 
mail Andershelner46@gmail.com mobil 21 76 19 28. 
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Beboerarrangementer 
Aktivitetsudvalgets sammensætning i 2016: 
Jane Alberg Andersen K628, Jan Larsen K204, Katrine Esmann Helner K331, Morten Weile K202, Tine Enghave Højlyng K505,  
Britta Mikkelsen M603, Anders Helner M3129 og udvalgsformand Kenneth Kristensen K210C  
 

Det gode liv i Fredensborg Søpark 
Aktivitets- og familieudvalget har i samarbejde med bestyrelsen i årets løb afholdt følgende 
beboerarrangementer: 
� Indvielse af grønt spilleområde på fællesarealet Grønningen maj 
� Sankthans aften torsdag den 23. juni 
� Store legedag, FAMILIEDAG for Søparkens familier søndag den 26. juni 
� Søparkens loppemarked søndag den 26. juni 
� Samarbejde med Esrum Sø Rundt løbet søndag den 28. august 
� Store Dragedag på fællesarealet Grønningen søndag den 2. oktober 
� Energirenoveringstema For enden af vejen 2 onsdag den 26. oktober 
 

Det frivillige arbejde 
Det frivillige arbejde, en del af vores kultur 
Det frivillige arbejde er fortsat en væsentlig forudsætning de mange gode visionsresultater og 
er som sådan blevet en væsentlig og tydelig del af vores helt egen Fredensborg Søpark kultur.  
Det vidner de mere end ca. 2000 frivillige 2016-mandetimer om.  
Årene igennem har det frivillige arbejde i stigende omfang tiltrukket flere og flere hænder. 2016 blev ingen 
undtagelse. 
Med realiseringen af Den Grønne Visions mål er mange frivillige hænder blevet inddraget i visionsarbejdet 
og dermed blevet en del af den praktiske hverdag i grundejerforeningens arbejde. 
Det er blevet en del af vores måde at gøre tingene på, det er blevet kendetegnende for det, man kunne 
kalde vores helt egen kultur. Den Grønne Vision har udviklet sig til en omfattende kulturbærende aktivitet for 
fællesskabet i Fredensborg Søpark.  
 

Når trygheden afløses af usikkerhed 
Indbrudsbølgen i Søparken 
Ikke tidligere i vores forenings historie har området været så hårdt ramt af indbrud som i 2016. 
Man kan nærmest betegne tiden mellem maj og september som måneder præget af en regulær 
indbrudsbølge. Frustrationen bredte sig og utrygheden blev en ny del af vores hverdag. 
Ikke mindst for de relativt mange grundejere som oplevede indbrud, var 2016 et svært år. 
 

Helt uforberedte var Fredensborg Søpark imidlertid ikke.  
Onsdag den 27. maj 2015 gæstede Nordsjællands Politi Fredensborg Søpark med et temamøde i 
Restaurant Fredensborghusene. Efterfølgende blev NABOHJÆLP ordningen for alvor introduceret i vores 
område og NABOHJÆLP-SKILTNING etableret. 
Vi var ved at vende os til hver især at skulle agere mere aktivt og målrettet med indbrudssikring af egen 
bolig. 2016 kom der så helt ufrivilligt for alvor fokus på indbrud. NABOHJÆLP ORDNINGEN skulle stå sin 
prøve og indbrudssikring af egen bolig fik en helt ny betydning. 
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Det i forvejen gode og tætte samarbejdse med Nordsjællands Politi blev intensiveret. 
Politiets patruljering i Søparken blev styrket, beboerrapporter til bestyrelsen om underlige bevægelser i 
området blev systematiseret og bestyrelsens AKUT-NYHEDSBREVE holdt alle de grundejere løbende 
opdateret, som var tilmeldt de elektroniske nyhedsbreve. 
I september måned havde udviklingen af indbrud nået et niveau som atter bragte Nordsjællands Politi og 
bestyrelsen sammen. 
Politiet foreslog bestyrelsen et helt nyt og ganske uprøvet og utraditionelt eksperiment. 
Lørdag nat den 24. september gennemførte Politiet og bestyrelsen i samarbejde et 
overvågningseksperiment. 
Resultatet af dette eksperiment er umiddelbart vanskeligt at fastlægge. 
Men, en kendsgerning er det, at indbrudsbølgen kort tid efter stort set hørte op.  
Selv ikke indbrudshøjtiden i december måned berørte Søparkens boliger. 
 

Man kan ikke alene tilskrive aktionen lørdag den 24. september at indbrudskurven er blevet knækket.  
Men – samarbejdet mellem Nordsjællands Politi og bestyrelsen har aldrig været bedre og tættere. 
Eksperimentet hin lørdag i september var første gang og efter Politiets evaluering så effektivt og positivt at 
det ikke kan udelukkes, at det kan blive gentaget i det omfang behovet atter måtte opstå. 
 

Konklusion: 
Intet er så galt at det ikke er godt for noget. 
Fredensborg Søparks samarbejde med Nordsjællands Politi er eksemplarisk på alle måder. 
NABOHJÆLP-ORDNINGEN er blevet udbygget og styrket og nok effektiviseret. 
Opmærksomheden omkring unaturlig trafik og/eller adfærd hos fremmede personer i Søparken meldes i dag 
hurtigt til bestyrelsen og flere og flere grundejere har igangsat rigtig gode tiltag til bedre sikring af egen bolig. 
 

Beboerorientering 
Året igennem har bestyrelsen holdt foreningens medlemmer orienteret om stort og småt via foreningens 
beboerinformationer, elektroniske nyhedsbreve og arrangementsinvitationer samt hjemmesiden. 
En mindre gruppe af frivillige har lagt et stort arbejde i informationsopgaverne og med kreativitet, 
omhyggelighed, teknisk snilde og flid sikret en jævn strøm af informationer i hele 2016. 
Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til den kreds af personer som har muliggjort et efter bestyrelsens 
mening højt og flot informationsniveau. 
Det drejer sig om følgende grundejere: 
Verner Thomsen Maglegårdsvej 123, foreningens amatørfotograf 
Katrine Esmann Helner Maglegårdsvej 331, idé, layout og opsætning 
Jørgen Saabye Kovangen 223, faktuel tekstbehandling 
Jytte Thiesen Maglegårdsvej 101, korrektur og professionel tekstbehandling 
Claus Parkhøi Maglegårdsvej 435, webmaster og hjemmeside ansvarlig 
 

Tak for et godt 2016 
En meget stor og varm tak til Nordsjællands Politi. 
Tak for Polotiets hurtige tilstedeværelse og ikke mindst tak for Politiets tillid til bestyrelsen ved det fælles 
overvågningseksperiment i september måned 2016. 
Tak for det gode og tætte samarbejde årene igennem. 
 
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. 
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En stor og varm tak til Fredensborg Kommunes Energicenter v/projektleder Johan Vedel for samarbejdet 
omkring energirenoveringsprojektet ”For enden af vejen 2”.  
Et omfattende projekt som fortsætter i årene fremover. 
Tak til Fredensborg Kommune repræsenteret ved landskabsarkitekt Eva Hansen og biologerne Lotte Rye 
Vind og Lene Brøndal som i årene frem til 2022 vil følge os i det fortsatte arbejde med Den Grønne Vision.  
 
Tak til selskaberne Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg Forsyning med hvem vi har nye 
samarbejdsprojekter i 2017. 
 
En stor og varm tak til advokat Erik Matthiesen ADVODAN Helsingør for et helt uundværligt samarbejde og 
rådgivning. 
Tak til ekstern revisor Michael Berg revisionsfirmaet REVISORTEAM Hørsholm 
 
Igen i 2016 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 bestyrelsesarbejde. 
 
En stor og særlig varm tak til alle de frivillige hænder som igennem hele 2016 har bidraget så fornemt til det 
gode liv i Fredensborg Søpark. Med mere end 2000 frivillige arbejdstimer i 2016 er det frivillige arbejde den 
største og væsentligste forudsætning for fremdriften i visionsarbejdet. Takken gælder ikke mindst vores 
frivillige A-skovmænd, B-skovmænd og vores stående og udrykningsklare KLIMA- OG 
STORMBEREDSKAB. 
 
En særlig tak til tidligere bestyrelsesmedlem Inger Back Axholm K129A, som året igennem har arbejdet med 
oprydning, sortering og arkivordning af foreningens arkivmateriale helt tilbage fra foreningens start. 
 
Bestyrelsesmedlem, 2. suppleant Verner Thomsen har i forbindelse med generalforsamlingen i år efter eget 
valg besluttet at forlade bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen takker Verner Thomsen for tiden i bestyrelsen. 
 
 
 

2017 
Det tager bestyrelsen fat på i 2017 
2017 bliver mindst lige så aktivt og spændende som 2016 blev. 
Om alt går som bestyrelsen har tænkt og vejrguderne opfører sig ordentlig ligger bestyrelsens overordnede 
plan klar for 2017. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen den 14. marts 2017, når den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig, 
igangsættes de forskellige arbejdsudvalg, som frem til generalforsamlingen i marts 2018 skal arbejde for 
fællesskabet. 
På samme måde som i 2016 vil følgende arbejdsudvalg blive etableret i 2017: 
���� Naturplejeudvalget 
���� Energirenoveringsudvalget 
���� Aktivitets- og familieudvalget 
���� Områdetilsynet  
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APM projektet 
4 omfattende og arbejdskrævende APM delprojekter vil først og fremmest præge 2017. 
� Genopretning og reetablering af Søengens levende hegn mod Endrupgaard 
� Genopretning af lille sø/vandhul og området omkring på Kovangens stikvej 200 ulige numre 
� Genopretning af skråning mod fællesareal ud for Kovangen 613, 615, 617 og 619. 
� Start på plantning af allé træer ved stamvejen i Maglegårdsvejområdet 
 

Naturplejeudvalget 
Ud over den løbende naturpleje af fællesarealernes græsområder, bede, buske og træer, vil 2017 særligt 
være præget af følgende 4 naturgenopretningstiltag: 
� Start på udskiftning af syge allé-træer langs stamvejen i Kovangsområdet. 
� Supplering af eksisterende allé-træer langs stamvejen i Maglegårdsvejområdet 
� Start på eksperiment med ”vildt græs” på udvalgte parkområder 
� Etablering af ”natur-lysningsbælter” ved Slotsengen 
 

Energirenoveringsudvalget 
Energirenoveringsudvalget samarbejder også i 2017 med Fredensborg Kommunes Energicenter. 
Det igangsatte arbejde omkring de 5 delprojekter fortsætter og foreningens medlemmer inviteres igen i 2017 
til et aften-temamøde. 
 

De igangværende 5 energirenoveringsprojekter er: 
���� Delprojekt E-1.16 - HULRUMSISOLERING, igangsat 2016 
���� Delprojekt E-2.17 - LOFTSISOLERING, igangsættes primo 2017 
���� Delprojekt E-3.17 - ENERGIGLAS, igangsættes medio 2017 
���� Delprojekt E-4.17 - VARMEPUMPER, igangsættes medio 2017 
���� Delprojekt E-5.17 - SOLENERGI, igangsættes medio 2017 
 

Beboerarrangementer 
Bestyrelsen og Aktivitets- og familieudvalget kan for første gang op til en generalforsamling offentliggøre 
årets beboerarrangementskalender. 
 
Beboerarrangementer for 2017 
Fårene ankommer til fårefolden søndag formiddag den 2. april kl. 11:00 
� Festlig Sankthans aften  fredag den 23. juni 
���� Store legedag FAMILIEDAG med loppemarked  søndag den 25. juni 
���� Samarbejde med Esrum Sø Rundt løbet  søndag den 27. august 
���� Store Dragedag  på fællesarealet Grønningen søndag den 1. oktober  
���� Energirenoveringstema ” For enden af vejen 2”  i løbet af oktober  
Så – sæt allerede nu kryds  i kalenderen! 
 

Til de anførte beboerarrangementer udsendes forud trykt invitation og arrangementsomtale til alle beboere i 
Søparken. 
Herudover sendes elektronisk invitation til de beboere som har tilmeldt sig foreningens elektronisk 
nyhedsbreve. 
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Beboerinformationer 
Nye tider 

For foreningens beboerinformationer bliver det nye tider. Den trykte udgave af beboerinformationen NYT 

udkommer ikke mere. Fra og med 2017 vil foreningens medlemmer blive holdt informeret via de elekroniske 
nyhedsbreve. Undtaget er invitationer til såvel generalforsamlinger som beboerarrangementer og 
temaaftener. Den løbende information om naturgenopretningsaktiviteter og naturplejetiltag m.m. vil alene ske 
via de elektroniske nyhedsbreve. 
Tilmelding til det elektroniske nyhedsbrev 
Som grundejer er man ikke automatisk tilmeldt foreningens elektroniske nyhedsbreve. 
Man skal selv tilmelde sig. 
Da al løbende information fremover alene foregår via elektroniske nyhedsbreve, er det vigtigt at tilmelde sig. 
Det skal dog understreges at indkaldelser til generalforsamlinger, invitationer til beboerarrangementer og 
udsendelse af referater fortsat, ud over elektronisk udsendelse, også udsendes i trykt form kuverteret i 
foreningskuverten. 
 
Tilmelding 
I det omfang du ikke allerede har tilmeldt dig det elektroniske nyhedsbrev, kan du nemt og hurtigt tilmelde 
dig via foreningens hjemmeside www.fredensborgsoepark.dk .  
Har du evt. problemer med at anvende hjemmesiden, kan du kontakte foreningens kasserer Birte Raun 
Maglegårdsvej 103 på mail raun.birte@gmail.com eller mobil 30 71 56 02. 
 
 
 
Fredensborg, den 21. februar 2017 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
På bestyrelsens vegne 
Anders Helner 
Formand 


