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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

Regnskabsberetning for foreningsåret 2016 
Den 43. ordinære generalforsamling den 14. marts 20 17 

 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Revision 
Regnskabsrevisionen er udført af foreningens 2 egne revisorer Bjarni Øvlisen Kovangen 617 og  
Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111.  
Revisionen har i henhold til revisionspåtegningen ikke givet anledning til forbehold eller 
anmærkninger af nogen art.  
 
Årsresultatet 
Det reviderede årsregnskab udviser et tilfredsstillende resultat på et underskud på kr. 26.608. 
Driftsunderskuddet skyldes primært to forhold. 
1) Manglende periodisering af annonceindtægter og 2) manglende betaling fra 2 annoncører. 
 
1) Manglende periodisering af annonceindtægter: 
Beboerinformationernes annonceindtægter udgør grundet den manglende periodisering 2015/2016 
i alt kr. 58.000. De samlede produktionsudgifter for 2015/2016 udgør samlet kr. 63.000. 
 
2) To annoncører har til sammen ikke afregnet kr. 6.750 for annoncering i 2015/2016. 
Tillægges denne manglende annoncebetaling på kr. 6.750 til annonceindtægterne for 2015/2016 
på kr. 58.000 jævnfør 1) ville de samlede annonceindtægter for 2015/2016 have udgjort kr. 64.750. 
Sammenholdt med de samlede produktionsudgifter for 2015/2016 på kr. 63.000 ville de trykte 
beboerinformationer set over 2 år samlet set have givet et beskedent overskud og således ikke 
have påvirket årsregnskabet i 2016 negativt. 
 
Foreningens egenkapital 
Pr. den 31. december 2016 udgjorde foreningens egenkapital 304.767kroner. 
 
Foreningens hensættelser 
Hensat i 2012 kr.   5.000 
Hensat i 2013 kr. 10.000 
Hensat i 2014 kr. 10.000 
Hensat i 2015 kr. 10.000 
Hensat i 2016 kr. 10.000 
De samlede hensættelser til naturpleje af søområder udgør pr. 31. december 2016 kr. 45.000. 
 
Hensættelse til klimaberedskab udgør pr. 31. december 2016 kr. 758. 
Hensættelse til Grøn Vision APM projektet udgør pr. 31. december 2016 kr. 200.000.  
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Kommentarer til udvalgte udgiftsposter: 
Stormberedskab 
Budgetteret kr. 0. Realiseret if. regnskabet kr. 22.819.  
Budgetoverskridelse kr. 22.819 
Årsagen skal findes i det forhold, at bestyrelsen efter inspiration på generalforsamlingen i 2016 
hurtigt iværksatte en omfattende vurdering af alle fællesarealerne træer med det formål hurtigt at få 
fældet de træer, som kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for områdets bebyggelse og foreningens 
medlemmer. 
Flere træer blev under sikkerhedsgennemgangen vurderet sikkerhedsmæssige usikre og 
efterfølgende fældet med tilhørende opskæring og oprydning. 
Denne sikkerhedsvurdering med efterfølgende fældninger var ikke medtaget i bestyrelsens 
budgetforslag for 2016. 
 
Administration og kontorhold 
Budgetteret kr. 13.700. Realiseret if. regnskabet kr. 26.426.  
Budgetoverskridelse kr. 12.726. 
Overskridelsen skyldes to forhold. 
Dels et kraftigt stigende aktivitetsniveau i bestyrelses- og udvalgsarbejdet og dels 
underbudgettering. 
 
Møder 
Budgetteret kr. 15.400, Realiseret if. regnskabet kr. 22.502. 
Budgetoverskridelse kr. 7.102 
Overskridelsen skyldes alene en kraftig stigning i udvalgsarbejdet i de stående udvalg; 
Naturplejeudvalget, Energirenoveringsudvalget, Aktivitets- og familieudvalget og 
Skovmandsordningens planlægningsarbejde. 
 
Flerårig naturplejeaftale 2015-2017 
På den ordinære generalforsamling i 2015 godkendte generalforsamlingen at bestyrelsen indgik en 
3-årig naturplejeaftale for perioden 2015, 2016 og 2017 med den lokale anlægs- og 
gartnervirksomhed Den Grønne Gren. 
Denne naturplejeaftale med Den Grønne Gren udløber den 31. december 2017.  
Bestyrelsen vil på foreningens ordinære generalforsamling i 2018 orientere om den fremtidige 
situation omkring indgåelse af en ny samarbejdsaftale med en operatør. 
 
 
 
Fredensborg den 21. februar 2017 
På bestyrelsens vegne 
 
Birte Raun, kasserer 
 
Anders Helner, formand 


