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Referat  
Grundejerforeningen Fredensborg Søparks 43. ordinær e generalforsamling  

den 14. marts 2017 
 
 
Tirsdag den 14. marts 2017 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 43. ordinære 
generalforsamling i Fredensborghusenes Restaurant. 
 
Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret til den efterhånden traditionsrige 
generalforsamlingsmiddag. 
Igen i år samlede generalforsamlings-arrangementet et stort antal glade og positive medlemmer. 
Således rundede både middagen og selve generalforsamlingen det største antal deltagere nogen 
sinde. 
 

En festlig start 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen festliggjorde optakten til årets generalforsamling med sin 
tilstedeværelse og særlige personlige velkomst. 
Borgmesteren takkede grundejerforeningens medlemmer og bestyrelse for den ihærdige, 
interesserede, entusiastiske og store opbakning, der blev udvist i Fredensborg Søpark over for 
Kommunens ambitiøse klimapolitik.  
En klimapolitik, som alle borgere i kommunen med tiden kan se bliver mere og mere relevant for 
vores hverdag. 
Borgmesteren var stolt af den store opbakning fra grundejerne energirenoveringsprojektet og i 
særdeleshed til de netop gennemførte termograferinger, hvor mere end 1/3 del af bebyggelsens 
parcelhuse deltog. 
Thomas Lykke Pedersen takkede også for den store og overbevisende opbakning tilbage i 2012, 
hvor Fredensborg Søpark var flot repræsenteret da hele Fredensborg Kommunes omfattende 
energirenoverings-tema for første gang blev søsat med borger-kampagnen ”For enden af vejen”. 
 
Thomas Lykke Pedersen afrundede sit indlæg med at betegne Grundejerforeningen som en 
rollemodel for andre foreninger her i Fredensborg Kommune. 
”I er fremragende til at arbejde sammen, bakke hinanden op og igennem jeres fællesskab at opnå 
flotte resultater såvel inden for såvel energirenoveringstiltag som naturgenopretning ”, udtalte 
borgmesteren. 
Thomas Lykke Pedersen afsluttede sit velkomst-indlæg med kort at orientere om den 
igangværende klima-uge, som netop nu kunne opleves overalt i Kommunen med rigtig mange 
interessante og inspirerende arrangementer, herunder Fredensborg-foreningen AGENDA 
21´”klimakaravane”. 
 
Det programsatte indlæg fra Energicentret projektle der Johan Vedel 
Af det udsendte program for generalforsamlingen fremgik det, at projektleder Johan Vedel, 
Fredensborg Kommunes Energicenter, ville indlede med en kort overordnet status på  
Energirenoverings-delprojektet E-1.16 HULMURSISOLERING. 
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Johan Vedel takkede også Grundejerforeningen for den store interesse og opbakning til 
energirenoveringsprojektet ”For enden af vejen 2”. 
Et energirenoveringsprojekt som vil strække sig over de næste par år her i Fredensborg Søpark 
med en række værdifulde og yderst nyttige delprojekter. 
 
E-1.16 HULMURSISOLERING, TERMOGRAFERING 
Som en del af delprojektet HULMURSISOLERING har der nu været gennemført 90 udvendige 
termograferinger af boliger i Søparken.  
Et aldeles overraskende og flot resultat, som kun har kunnet gennemføres i et så stort omfang med 
den gode og store praktiske hjælp af Endrupskolens ledelse, lærere og 8.klassernes elever. 
Termograferingerne er nu blevet gennemført for alle tilmeldte grundejere med de vejrforhold, vi 
havde håbet på.  
Tilbage står levering af en kortfattet termograferings-rapport til alle involverede husstande. 
Rapporterne forventes at være klar i løbet af 4-6 uger fra dato. 
 
E-1.16 HULMURSISOLERING, HULMURSUNDERSØGELSE  
I senefteråret 2016 gennemførte delprojektet en række hulmursundersøgelser, udført af eksterne 
specialister, som blandt andet involverede Energirenoveringsprojektets 7 såkaldte MODELHUSE. 
Resultatet af disse ret omfattende undersøgelser foreligger nu til efterbehandling og bearbejdning 
af specialister, Energicentret og af grundejerforeningens eget Energirenoveringsudvalg. 
Johan Vedel kunne dog løfte sløret lidt for de resultater som senere vil blive udmeldt i en egentlig 
rapport- og vejledningsform. 
Alt tyder lige her og nu på følgende overordnede tilkendegivelse: 
Umiddelbart ser det ud til at der med undtagelse af MODELHUS nr. 2 ikke vil være problemer med 
en evt. efterisolering af hulmur. 
Det undersøges i øjeblikket nærmere om der ved ønske om hulmursisolering er 
isoleringsmaterialer, der er mere egnede end andre.  
Mere om dette senere i den endelige rapport med konkrete anbefalinger og vejledninger.  
 
E-1.16 HULMURSISOLERING, STUDSFUGER  
Må studsfugerne (fugerne mellem de hvide sandstens-mursten) lukkes? 
Dette spørgsmål har stort set været ubesvaret siden bebyggelsen blev påbegyndt opført tilbage i 
begyndelsen af 1970erne. 
Dette spørgsmål ønskede Energirenoveringsudvalget afklaret i forbindelse med dette delprojekt. 
Johan Vedel gav her på generalforsamlingen det første bud. 
Bestyrelsen og Energirenoverings-udvalget imødeser dog yderligere uddybning fra eksperter 
omkring emnet udluftning og risiko for fugt og evt. svamp, ikke mindst i forbindelse med den plade 
mange af os har ind mod værelser og stue.  
 
Konklusion på Johan Vedels indlæg: 
Skriftlig tilbagemeldingsrapport på termografering til involverede parter finder sted i løbet af 4-6 
uger. Rapporten kan givet vis inspirere til overvejelser om energirenoveringstiltag. 
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Meget tyder på nuværende tidspunkt på, at hulmursisolering ikke er det sted man først bør 
påbegynde og investere i energirenovering med isolering. 
Hvis man gerne vil hulmursisolere, kan dette antagelig i nogen udstrækning lade sig gøre. 
 
Den endelige afklaring af spørgsmålet om studsfugerne afdækkes i afslutningsrapporten, men 
meget tyder på at studsfugernes funktion ikke har nogen væsentlig betydning for parcelhusene 
mere. En teknisk faglig begrundelse for en evt. afvikling af studsfuger vil fremgå af rapporten.  
 
Den afsluttende rapport på  E-1.16 HULMURSISOLERING   
Vi må alle således fortsat vente lidt endnu på den endelig og afsluttende skriftlige rapport og 
redegørelse på hele delprojektet E-1.16 HULMURSISOLERING. 
Rapporten vil give svar på delprojektets spørgsmål som omhandler problematikken om 
hulmursisolering hele vejen rundt om husene (langsider og gavle) og i givet fald med hvilke 
materialer hulmursisoleringen bør foretages med. Det omfatter også studsfuger og det endelige 
overordnede resultatet af termograferingerne. 
Alle de specifikke grundejere, som har tilmeldt sig den særlige interessegruppe  for 
Energirenoverings-projektet ”For enden af vejen 2” vil automatisk modtage rapporten. 
Alle de øvrige grundejere i foreningen vil med foreningens elektroniske nyhedsbrev blive orienteret 
i overordnet form. 
 

Generalforsamlingens dagsorden  
Generalforsamlingens dagsorden jævnfør vedtægernes § 8. 
Generalforsamlingen startede som oplyst i indkaldelsen kl. 19:20. 
 
1. Valg af dirigent 
Advokat Erik Matthiesen fra ADVODAN Helsingør blev på bestyrelsens anbefaling valgt uden 
modkandidat med applaus. 
I referatet forkortes Erik Matthiesen EM. 
 
EM konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 
Valgt som generalforsamlingens to referenter blev Erik Løye-Philipsen Kovangen 110 og  
Jane Alberg Andersen Kovangen 628.  
Valgt som stemmetællere blev foreningens to revisorer Bjarni Øvlisen Kovangen 617 og  
Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111. 
Foreningens kasserer Birte Raun Maglegårdsvej 103 oplyste EM, at der tilstede var 67 antal 
stemmeberettigede inkl. fuldmagter. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen 
Formand Anders Helner Maglegårdsvej 129 aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning.  
I referatet forkortes Anders Helner til AH. 
AH henviste til den med indkaldelsen udsendte omfattende skriftlige beretning for et særdeles 
arbejdsomt, aktivt og flittigt 2016. 
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Særligt havde 2016 båret præg af følgende begivenheder og tiltag: 
 
a) Det af A.P. Møller Fonden donerede natur-genopretningsarbejde Den Grønne Vision var nu  
    mere end halvvejs gennemført og forventedes helt afsluttet i 2019. 
b) Igangsætning af det omfattende energirenoveringstema ”For enden af vejen 2” 
c) Samarbejdet med Nordsjællands Politi omkring indbrudsbølgen i Søparken 
d) Det frivillige arbejde udvikler sig fortsat 
 
a) A.P. Møller projektet 
I 2016 kunne bestyrelsen og APM Styregruppen sammen med Naturplejeudvalget således 
klarmelde følgende APM-delprojekter: 
� Forvandling af ”Æbleskovben” fra vildnis til naturskov ”Vildt med vilje” 
� Den nyanlagte grus-natursti igennem ”Æbleskoven” 
� Renovering af bevoksningen langs skel til Fredensborg Slotshave 
� Etablering af grus-natursti langs skellet til Fredensborg Slotshave 
� Genopretning af Slotsengen 
� Etablering af natur-lysningsbælter ved Slotsengen 
� Etablering af ny græs-sti på Slotsengen 
� Den sidste oprydning efter stormene Allan, Bodil, Gorm og Urd 
� Slutoprydning i den nye store fårefold 
� De mindstes natur-tumleplads ved Slotsengen/skel til Fredensborg Slotshave 
� Risikovurdering af svage og gamle træer på fællesarealerne 
� Forberedelse af delprojektet ”Nye stamvejs-træer i Maglegårdsvej-området” 
 
b) Energirenoveringsprojektet ”For enden af vejen 2”  
2016 blev året hvor fortsættelsen af energirenoveringstemaet fra 2012 ”For enden af vejen 1” blev 
igangsat. Denne gang under overskriften ”For enden af vejen 2”. 
Onsdag den 26. oktober inviterede bestyrelsen og det af bestyrelsen nedsatte udvalg, 
Energirenoverings-udvalget, til temamøde i Fredensborghusenes Restaurant. 
Energirenoveringstemaet ”For enden af vejen 2” blev skudt i gang med følgende 5 første 
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 
 
c) Indbrudsbølgen 2016 
At 2016 også skulle blive kendetegnet ved en voldsom og til tider nærmest dramatisk 
indbrudsbølge, havde vi ikke set komme. 
Det var en grim tid ikke mindst for dem, som fik besøg af ubudne gæster. 
 
AH beskrev kort hændelsesforløbet lørdag nat den 24. september 2016 hvor omkring 10 personer 
fra bestyrelsen og med tæt tilknytning til bestyrelsen i tæt samarbejde med og under instruktion af 
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Nordsjællands Politi gennemførte natovervågning af Søparkens fællesarealer. 
At indbrudsbølgen kort tid efter ophørte, kan nok ikke alene tilskrives dette meget utraditionelle 
initiativ, men en kendsgerning er det, at Søparken efter denne dato igen har kunnet leve i fred. 
 
Intet er så galt at det ikke er godt for noget, understregede AH.  
Vi fik styrket vores opmærksomhed, vores NABOHJÆLP-ordning og afprøvet vores uformelle 
indbruds-natberedskab og vi kom endnu tættere på Nordsjællands Politi.  
 
d) Det frivillige arbejde udvikler sig fortsat posi tivt 
Foreningens frivillige arbejde udviklede sig fortsat særdeles positivt. 
I 2016 rundede det frivillige arbejde mere end 2200 timer. 
AH understregede betydningen af dette arbejde for foreningens økonomi og selvforståelse. 
Vi har i bogstavelig forstand udviklet en helt speciel kultur i vores forening. En kultur vil skal passe 
godt på. Den er guld værd for foreningsøkonomien og for det gode liv i Søparken. 
AH rettede en stor og respektfuld tak til hæren af frivillige hænder. 
 
2016 bekræftede endnu engang, at vi som forening kan påtage os en så stor og omfattende og 
forpligtende opgave som det er, at indgå forpligtende aftaler med donations-ydere så som A.P. 
Møller Fonden og Nordea Fonden.  
Det forudsætter stor flid, påpasselighed, stærk økonomisk styring og overblik og ikke mindst, et 
ofte tæt og krævende samarbejde med professionelle fagfolk og tilsynsførende myndigheder. 
Det kræver tålmodighed og stor udholdenhed af både bestyrelsen og de stående udvalg 
 
De stående udvalg 2016 
I 2016 udgjorde rygraden af alt det frivillige foreningsarbejde disse 4 udvalg samt 
Skovmandsordningens A- og B skovmænd/kvinder og Klima- og stormberedskabets akutte 
udrykningshold. 
� Naturplejeudvalget 
� Energirenoveringsudvalget 
� Aktivitets- og familieudvalget 
� Områdetilsynet  
 
Her rettede AH en særlig personlig tak til foreningens webmaster Claus Parkhøi for det store 
arbejde Claus konstant lægger i foreningens hjemmeside. 
Også foreningens yderst kompetente, dygtige og meget flittige amatørfotograf Verner Thomsen fik 
varme og rosende ord fra AH.  
Foreningens 2 revisorer, Bjarni Øvlisen og Jørgen Simonsen, blev fremhævet og rost af AH for 
deres store interesse for bestyrelsesarbejdet og for deres omhyggelige revisionsgennemgang af 
årsregnskabet med tilhørende bilagskontrol. Et arbejde ikke kun jeg men også vores kasserer Birte 
Raun sætter stor pris på, understregede AH. 
 
Afslutningsvist takkede AH for medlemmernes store interesse for bestyrelsesarbejdet. 
AH understregede flere gange betydningen af medlemmernes påskønnelse, interesse og positive 
medleven i realiseringen af Den Grønne Vision. 
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Nye spændende opgaver venter forude. Opgaver som fortsat vil stille krav til en frivillig indsats, 
ihærdighed og omhyggelighed.  
Fredensborg Søpark er nu blevet en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. 
Den kendsgerning byder på mange spændende muligheder for nye naturprojekter og endda med 
stor sandsynlighed for tilskudsmuligheder fra ”Kongernes Nordsjælland”. 
 
På bestyrelsens vegne, takkede AH for den store og meget overbevisende opbakning og takkede 
de fremmødte for den store tilslutning til generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens mundtlige beretning til efterretning med applaus. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendel se 
Foreningens kasserer Birte Raun Maglegårdsvej 103 gennemgik det reviderede regnskab, som 
forudgående sammen med bestyrelsens skriftlige regnskabsberetning var udsendt vedlagt 
generalforsamlings-indkaldelsen. 
I forbindelse med fremlægning af regnskabet kunne kassereren oplyse, at revisionen ikke havde 
givet anledning til bemærkninger af nogen art. 
Det reviderede regnskab blev efterfølgende enstemmigt godkendt med applaus.  
 
4. Forslag fra medlemmerne 
EM oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemskredsen. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af  medlemsbidrag 
5.1 Orientering om driftsbudget for 2017 
AH orienterede kort om det driftsbudget for 2017, som forudgående var udsendt sammen med 
indkaldelsen. 
 
5.2 Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2071  
AH fremlagde bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2017 på årligt kr. 2.250,00. 
EM konstaterede efterfølgende, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen til 
hverken bestyrelsens budgetoplæg eller bestyrelsens forslag til medlemsbidrag. 
 
Driftsbudgettet for 2017 blev taget til efterretning og bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 
2017 på årligt kr. 2.250,00 blev enstemmigt vedtaget med applaus. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
6a Valg af formand 
Anders Helner Maglegårdsvej 129 blev genvalgt uden modkandidat med applaus for 2 år. 
 
6b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Birte Raun Maglegårdsvej 103 blev genvalgt uden modkandidat med applaus for 2 år. 
Jørgen Saabye Kovangen 223 blev genvalgt uden modkandidat med applaus for 2 år. 
(Erik Løye-Philipsen Kovangen 110 er først på valg i 2018) 
(Kenneth kristensen Kovangen 210C er først på valg i 2018) 
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6c Valg af bestyrelsessuppleanter 
Jane Alberg Andersen Kovangen 628 blev genvalgt uden modkandidat med applaus for 1 år. 
Britta H. Mikkelsen Maglegårdsvej 603 blev nyvalgt uden modkandidat med applaus for 2 år. 
 
6d Valg af revisorer 
Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111 blev genvalgt uden modkandidat med applaus for 2 år. 
(Bjarni Øvlisen Kovangen 617 er først på valg i 2018) 
 
7. Eventuelt 
Under eventuelt, hvor intet kan besluttet men alt kan drøftes, blev følgende spørgsmål rejst fra 
forsamlingen:  
 
Ove Skarsø Maglegårdsvej 229 
Løse kantsten i stamvejsrabatten  
Ved nedgangen til Søengen fra Maglegårdsvej-områdets stamvej ligger et stort antal løse 
kantbrosten. Hvad sker der og udbedres skaden? 
AH:   
Rabat-brostenene har det rigtig dårligt mange steder i Søparken. I år er det visse steder blevet 
meget slemt idet sneploven med sit blad skraber stenene op og skubber dem løse af underlaget. 
Mandag den 20. marts er der aftalt besigtigelsesmøde af problemerne med den ansvarlige instans, 
Nordsjællands Park og Vej. Fra Nordsjællands Park og Vej møder direktør Niels Christian 
Koefoed. Fra grundejerforeningens bestyrelse møder Jørgen Saabye og Anders Helner. 
 
Jørgen Vesterdal Jørgensen Kovangen 619 
Områdets brandhaner og husnummerskiltning v/stikvejene 
Områdets brandhaner ser forfærdelige ud, de trænger i den grad til maling og 
husnummerskiltningen ved stikvejene har det mange steder ikke godt de er flere steder næsten 
ulæselige. Kan bestyrelsen gøre noget ved disse to forhold? 
AH: 
Begge observationer er absolut relevante. Både de grimme brandhaner og skiltene skæmmer i den 
grad vores smukke område. 
Begge forhold sorterer under Fredensborg Kommunes ansvarsområde og dermed tilsyn. 
Bestyrelsen vil forsøge at få kommunens opmærksomhed sporet ind på de to forhold. 
 
Hans Jørgen Jensen Kovangen 501 
Vejbelysning 
Der har stået i avisen, at Fredensborg Kommune overtager vejbelysningen. 
Er bestyrelsen opmærksom på dette? 
AH: 
Ja, det er bestyrelsen uden at det i øvrigt på nuværende tidspunkt skaber bekymring i bestyrelsen. 
Dette får antagelig ikke nogen betydning for Fredensborg Søpark. 
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Tine Enghgave Højlyng Kovangen 505 
Dårlig og utilstrækkelig stibelysning 
Belysningen på skolestien er meget dårlig og der er ingen belysning langs asfaltstien ved 
Slotsengen. 
Hvad kan man gøre? 
AH: 
Stibelysning er et kommunalt anliggende som derfor ligger uden for bestyrelsens ansvars- og 
arbejdsområde. 
Send alligevel et et oplæg med problemformulering og forslag til bestyrelsen. 
Så ser vi hvad vi evt. kan gøre. 
 
Kirsten Vang Engholm Kovangen 422 
Højt græs, hvor? 
Hvilke fællesgræs-arealer inddrages til forsøg med ”højt græs”? 
AH: 
Det er på nuværende tidspunkt ikke eksakt besluttet hvor på fællesarealerne de første forsøg i år 
vil finde sted. 
Forsøget gennemføres i tæt samarbejde med bestyrelsens naturrådgivere og kommunens biologer 
og landskabsarkitekt. 
Dog kan det allerede nu oplyses, at de tætklippede ”græs-korridorer” mellem husrækkerne fortsat 
vil blive tætklippede. 
 
Formandens tak for et godt 2016 
En meget stor og varm tak til Nordsjællands Politi. 
Tak for Politiets hurtige tilstedeværelse og ikke mindst tak for Politiets tillid til bestyrelsen ved det 
fælles overvågningseksperiment i september måned 2016. 
 
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. 
 
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 2019 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 med god og lærerig rådgivning. 
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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 2200 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 og B-skovmænd/kvinder. 
 
En særlig tak til tidligere bestyrelsesmedlem Inger Back Axholm Kovangen 129A, som året 
igennem har arbejdet med oprydning, sortering og arkivordning af foreningens arkivmateriale helt 
tilbage fra foreningens start. 
 
Bestyrelsesmedlem og suppleant Verner Thomsen Maglegårdsvej 123 har i forbindelse med 
generalforsamlingen i år efter eget valg besluttet at forlade bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen takkede Verner Thomsen for tiden i bestyrelsen. 
 
Afslutningsvis bød AH det nyvalgte medlem af bestyrelsen Britta Hartmann Mikkelsen 
Maglegårdsvel 603 velkommen til bestyrelsesarbejdet. 
 
Herefter takkede AH generalforsamlingens dirigent advokat Erik Matthiesen for en god 
generalforsamlingsledelse.  
Hermed var årets ordinære generalforsamlings-dagsorden udtømt og en glad og tilfreds formand 
kunne konstatere at klokken var 20:50.  
Tidsplanen var i den grad overholdt og endda mere til. 
 
Referat godkendelse  
Originaludgave af referatet er den 22. marts 2017 blevet godkendt og underskrevet af dirigent 
advokat Erik Matthiesen og de to referenter Erik Løye-Philipsen og Jane Alberg Andersen. 
 
 
Fredensborg, den 27. marts 2017 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 


