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Onsdag den 14. marts 2018 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 44. ordinære 
generalforsamling i Fredensborghusenes Restaurant. 
 

Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret til den 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 med 120 fremmødte. 
 

Kl. 18:30  bød formanden forsamlingen velkommen til foreningens 44. ordinære generalforsamling. 
Det er således i år 44 år siden at Grundejerforeningen blev stiftet på foreningens første stiftende 
generalforsamling tirsdag den 2. oktober 1973. 
 

Herefter præsenterede formanden de 3 gæsteindlæg som i år indledte generalforsamlingen.  
 

Tre interessante gæsteindlæg på årets generalforsam ling 
Generalforsamlingen blev indledt med 3 interessante indlæg ved henholdsvis borgmester Thomas 
Lykke Pedersen, Martin Schou Friis Nordsjællands Politi og leder af Fredensborg Kommunes 
energisekretariat Johan Vedel. 
 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen gav en kort orientering om Kommunens fornuftige og stabile 
økonomi og afsluttede sit indlæg med at takke grundejerforeningens medlemmer og bestyrelse for 
den ihærdige, interesserede, entusiastiske og store opbakning, der bliver udvist i Fredensborg 
Søpark over for Kommunens ambitiøse og omfattende 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 i Grundejerforeningens eget 
energirenoveringsprojekt ”For enden af vejen 2” og nu fra og med i år det kommende nye 

KLIMATILPASNINGS-PROJEKT ”Den Grønne Vision 2”. 

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 store fællesskab at 
opnå flotte resultater såvel inden for energirenoveringstiltag som naturgenopretning”, udtalte 
borgmesteren. 
 
Nordsjællands Politi 
Martin Schou Friis fra Nordsjællands Politi havde til sit indlæg udarbejdet en helt speciel indbruds-
statistik for Fredensborg Søpark. Statistikken viste en særdeles positiv udvikling. Siden 
grundejerforeningen aktivt begyndte at arbejde med NABOHJÆLP er det gået den rigtige vej. 
Denne positive udvikling skyldes antagelig flere forskellige forhold, men arbejdet med 
NABOHJÆLP har givet vis bidraget betragteligt.  
Martin Schou Friis afsluttede sit interessante og meget relevante indlæg med at give forsamlingen 
en række gode og nyttige råd om effektiv indbrudssikring af boliger. 
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Spørgsmål fra forsamlingen 
Hans Dalsgaard Kovangen 233. Udvendige indbrudsalam er 
Hans Dalsgaard ville gerne vide om det er tilladt at opsætte udvendige indbrudsalarmer. 
Martin svar 
Nej, det er det ikke, 
 

Jørgen Christensen Kovangen 336. Natsænkning af sti kvejsbelysningen 
Jørgen Christensen henstillede til bestyrelsen at kontakte Fredensborg Forsyning vedrørende 
ophævning af natsænkningen af vejbelysningen på stikvejene. 
Det virker ikke fornuftigt at sænke belysningen om natten hvor risikoen for indbrud er størst. 
AH svar: 
Bestyrelsen ser på dit forslag og drøfter det med Fredensborg Forsyning. 
 
Fredensborg Kommunes Energicenter ved projektleder Johan Vedel 
Johan Vedel takkede, lige som borgmesteren, Grundejerforeningen for den store interesse og 
opbakning til energirenoveringsprojektet ”For enden af vejen 2”.  
Et energirenoveringsprojekt, som startede tilbage i 2016 og som i år præsenterer 2 helt nye og 
meget konkrete projekter, LOFTSISOLERING  og ENERGIGLAS . 
Det første projekt LOFTSISOLERING løber af staben her i april/maj måned med et TEMAMØDE i 
Fredensborghusenes Restaurant for alle grundejere. Her præsenterer Energirenoveringsudvalget  
Isoleringsmodellen og virksomheden bag. 
 

”Den Grønne Vision 2 - KLIMATILPASNING 

Herefter kommenterede Johan Vedel bestyrelsens tanker om at påbegynde et helt nyt og 
omfattende projekt omhandlende KLIMATILPASNING.  
Johan Vedel udtrykte begejstring over initiativet og understregede, at KLIMATILPASNING om 
nogle får år bliver en væsentlig del af danskernes fremtid. 
”De klimatiske udfordringer er kommet for at blive og – de vil udvikle sig i omfang og kompleksitet.  
Jo før man, som jer i Søparken, begynder at forholde sig til problemerne og aktivt arbejder med at 
afdække årsagerne, jo bedre.  
Godt tænkt at tage KLIMATILPASNINGS-PROBLEMATIKKERNE alvorligt allerede nu her i 2018”. 
Johan Vedel afsluttede sit indlæg med at ønske generalforsamlingen held og lykke med det nye 

projekt ”Den Grønne Vision 2 - KLIMATILPASNING . 
 

Spørgsmål fra forsamlingen 
Vivi Jensen Kovangen 632. Ny energivenlig vejbelægn ingsforsøg 

Vivi Jensen spurgte ind til projektet i Hedensted Kommune (omtalt i tv), hvor regnvand drænes af speciel vejbelægning, opsamles og anvendes til husholdninger. 
Johan Vedel svar Det er ikke et projekt, jeg har hørt om og jeg tvivler på, det kan anvendes her i Søparken. 
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Generalforsamlingens dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Kl. 19:20  påbegyndte formanden generalforsamlingens vedtægtsbestemte dagsorden.  
Advokat Erik Matthiesen fra ADVODAN Helsingør blev på bestyrelsens anbefaling valgt som 
generalforsamlingens dirigent uden modkandidat med forsamlingens applaus. 
I referatet forkortes advokat Erik Matthiesen EM. 
 

EM konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 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 73 
stemmeberettigede inkl. fuldmagter. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen 
Bestyrelsens mundtlige beretning for foreningsåret 2017 
I referatet forkortes formand Anders Helner AH. 
 

AH aflagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning.  
 

Den Grønne Vision, vores fælles vision 

En vision, hvis erklærede overordnede formål fra starten i 2011 var og fortsat er citat:  
”Fredensborg Søpark skal senest i 2025 være kendetegnet ved at være et af Danmarks smukkeste 
og mest attraktive boligområder”.  
 

Naturpleje- og genopretningsprojektet Den Grønne Vision  har i løbet af 2017 omfattet konkrete 
arbejdsopgaver på følgende 4 indsatsområder:  
 Områdeoprydning og naturgenopretning 
 Udvidet naturpleje med dyr (får og geder) 
 Begrænset klima- og stormberedskab  
 Opmærksomhed omkring energirenovering og vedligeho ldelse af bygninger. 
 

I løbet af 2017 rykkede vi for alvor nærmere afslutningen på de mange naturgenopretningsopgaver 
finansieret af projektet Den Grønne Vision med donationer fra A.P. Møller Fonden og Nordea 
Fonden. 
Fra 2018 og året ud vil det primært være i Maglegårdsvej-området visionen arbejder. 
 

Klimaet driller Den Grønne Visions arbejdet mere og mere 
Flere af visionens genopretningsarbejder har i løbet af 2017 været voldsomt generet af de stigende 
vand- og nedbørsmængder. Et mærkbart problem og dermed en stigende udfordring for 
visionsarbejdet. Et problem, som ikke kan undgå at give bestyrelsen stof til eftertanke. 
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Også flere og flere grundejere henvender sig nu med bekymrende spørgsmål grundet de 
tiltagende vand- og fugtgener. Større fugtgener fra fællesarealerne som visse steder driver ind i de 
private parceller og skabet fugt og mudret jord og enkelte steder konkrete vandproblemer i bede, 
skelbeplantninger, ved stenbelægninger i udhuse og carporte. 
 

Alt tyder på at Grundejerforeningen i mange år fremover skal bruge meget mere opmærksomhed 
på at imødegå de tiltagende konsekvenser af klimaforandringerne. 
Vi skal antagelig ændre vores tidligere opfattelse og nu gå fra tidligere års KLIMABEREDSKAB til 
fremtidens KLIMATILPASNING . 
 

En officiel markering af afslutningen på Den Grønne Visions arbejde kan forventes i foråret 2019. 
 

Den Grønne Vision  og lokalplanen 
Under denne overskrift henledte AH opmærksomheden på de efterhånden mange eksempler på 
den udtalte manglende respekt for den for hele Fredensborg Søpark gældende lokalplan. 
En lokalplan som nærmest har karakter af at være en bevarende lokalplan . 
I dag udgør den manglende respekt og opmærksomhed for lokalplanen den største risiko for, at vi 
ikke i fællesskab kan realise det overordnede mål med Den Grønne Vision. 
Visionens overordnede mål har siden visionens start i 2011 været og er fortsat, at ” Fredensborg 
Søpark senest i 2025 skal være kendetegnet ved at v ære et af Danmarks smukkeste og mest 
attraktive boligområder”. 
Den tiltagende manglende respekt for lokalplanen konflikter i den grad med denne 
visionsmålsætning. Dette problem, denne konflikt må og skal der fremover arbejdes aktivt med, 
understregede AH. Det er fællesskabets ansvar og det er den enkelte grundejers ansvar at 
lokalplanen respekteres og efterleves. 
 

Den Grønne Vision, Energirenoveringstemaet ”For enden af vejen 2” 

Året igennem har der fortsat været arbejdet med energirenoveringstemaet og de omfangsrige 
termograferinger hos mere end 90 grundejere er blevet godt gennemført. Termograferingerne 
danner således et godt beslutningsgrundlag for de efterfølgende 2 renoveringstiltag, effektiv og 
tidsvarende isolering af loft og udskiftning til optimale energiglasløsninger i døre- og vinduespartier. 
Begge disse nye energirenoverings-projekter igangsættes i 2018.  
 

Det frivillige arbejde udvikler sig fortsat positiv t 
Foreningens frivillige arbejde udviklede sig fortsat positivt i 2017. 
I løbet af året er der yderligere tilgået nye frivillige kræfter til Foreningens værdifulde 
Skovmandsordning. 
 

De stående udvalg 2017 
I 2017 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  
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En ny nationalpark fødes 
Med Den Grønne Visions genopretningsresultater er vi rigtig godt forberedt på at blive en del af 
den nye nationalpark, Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
 

Det er et ubestrideligt faktum, at Fredensborg Søpark ligger i smørhullet af det naturskønne 
Nordsjælland med direkte naboskab til henholdsvis Fredensborg Slotshave og Residensslottet 
Fredensborg Slot, Danmarks næststørste sø Esrum Sø, og de smukkeste landlige omgivelser man 
kan ønske sig – alt sammen i hjertet af Danmarks nyeste nationalpark, Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. 
 

Det er nu en kendsgerning, at Danmarks femte- og andenstørste nationalpark indvies i foråret 
2018. 
Nationalparken omfatter et 26.250 hektar stort naturområde som dermed gør vores nationalpark til 
Danmarks andenstørste. 
 

Bestyrelsen er ikke i tvivl om hvad dette kan komme til at betyde for vores dejlige natur- og 
boligområde.  
Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil på bedste måde understøtte vores egen Grønne Vision. 
  

Bestyrelsens 2017 arbejdsudvalg 
At realisere visionen og vedligeholde det 68 td. land store fællesareal er en omfattende 
arbejdsproces som involverer mange forskellige kræfter. Siden visionsprojektets start har 
bestyrelsen bevidst styrket processen og projektets fremdrift ved nedsættelse af en række stående 
arbejdsudvalg. En stor del af det daglige arbejde har ligget og vil fortsat ligge i de forskellige 
udvalgs ansvarsområder. 
 

De stående udvalg i 2017:  
 A.P. Møller projekterne er blevet ledet og styret a f den særligt nedsatte styregruppe.  
 Naturplejeudvalget NPU 
 Energirenoveringsudvalget projektet ”For enden af vejen 2” 
 Aktivitets- og familieudvalget  
 Områdetilsynet (tilsyn, gennemgang og oprydning)  
 

Styregruppen har afholdt 3 styregruppemøder. 
Naturplejeudvalget har afholdt 2 områdegennemgange og 7 udvalgsmøder. 
Energirenoveringsudvalget har afholdt 2 planlægningsmøder og 3 udvalgsmøder. 
Aktivitets- og familieudvalget har afholdt 3 møder. 
Hertil kommer det praktiske arbejde i foreningens frivillige Skovmandsordning  og det særlige 
frivillige akutte beredskab, benævnt Stormberedskabet . 
Alle udvalg og styregruppen, bemandet med frivillige hænder, har arbejdet optimalt, opnået rigtig 
gode resultater og har i den grad bidraget til at sikre de ønskede resultater.  
 

Afslutningsvis 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 . 
Nye spændende opgaver venter forude. Opgaver som fortsat vil stille krav til en frivillig indsats, 
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ihærdighed og omhyggelighed.  
Fredensborg Søpark er nu blevet en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. 
Den kendsgerning byder antagelig på mange spændende muligheder for nye naturprojekter. 
 

På bestyrelsens vegne, takkede AH for den store og meget overbevisende opbakning og tilslutning 
til generalforsamlingen. 
 

Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens mundtlige beretning til efterretning med applaus. 
 

Forsamlingens kommentarer til beretningen 
Poul Juul Kovangen 532 
Poul Juul (PJ) takkede bestyrelsen for det gode samarbejde mellem Antenneforeningen og 
Grundejerforeningen. 
 

PJ bekræftede bestyrelsens observationer hvad angår de stigende fugtproblemer i Søparken. 
PJ fremviste eksempel på den helt våde og mudrede græsjord på ”Grønningens” græsarealer og 
fremhævede den fine istandsatte grussti fra Maglegårdsvej 100 og hen over ”Grønningen”. Det er 
en rigtig god idé med sådanne grusstier fra de forskellige stikveje ud til ”Grønningens” 
græsarealer. Især med de stigende fugtproblemer på græsarealerne. 
Har bestyrelsen planer om flere stitiltag af denne art. 
AH svar 
Bestyrelsen er meget opmærksom på det våde græs. Den istandsatte grussti ved Maglegårdsvej 
100 er ikke nyetableret. Den eksisterende grussti er blot istandsat med ny grusbelægning.  
Men – der er behov for de ønskede grusstier også selv om de ikke eksisterer i forvejen alle steder. 
Afhængigt af hvilket medlemsbidrag der bliver vedtaget senere på denne generalforsamling vil 
denne stiopgave indgå i det nye projekt KLIMABEREDSKAB lige som en yderligere hævning af 
grusstien ved Æbleskoven igen er aktuel. Sidst der blev gjort noget ved denne grussti var i 2015. 
Allerede nu er vandstanden på stedet steget så meget, at stien og dele af omgivelserne på ny 
ligger under vand i efterårs- og vintermånederne.  
 

Herefter oplyste PJ at han havde observeret opsætning af skilte med teksten ”PRIVAT OMRÅDE” 
opsat ved sti/trappe fra Slotshaven til Dronningens Kovang. 
Skiltningen er i strid med de faktiske forhold idet skiltene kan opfattes som ”ADGANG FORBUDT”, 
og det er ikke lovligt. Der er vundet hævd på at benytte denne sti. 
PJ anbefalede at bestyrelsen tog sig af sagen. 
AH svar: 
Bestyrelsen vil se på sagen og vurdere hvad der evt. kan/bør gøres og af hvem. 
Sagen behandles på bestyrelsens møde i maj måned. 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendel se 
AH gennemgik regnskabsberetningen og lagde i sin gennemgang ikke skjul på, at Foreningen i 
dag fremstår som en veldrevet, velkonsolideret og formuende forening. 
Formuen er intakt og endda øget med et mindre beløb og driftsresultatet udviser et mindre 
overskud. 
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Foreningens kasserer Birte Raun Maglegårdsvej 103 gennemgik det reviderede regnskab, som 
forudgående, sammen med bestyrelsens skriftlige regnskabsberetning, var udsendt til alle 
medlemmer.  
I forbindelse med fremlægningen 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 
Alfons Gollent, Maglegårdsvej 329 
Der var til dette dagsordenpunkt rettidigt indsendt ét medlemsforslag angående installation af 
hjertestarter i Søparken fra grundejer Alfons Gollent, Maglegårdsvej 329. 
Alfons Gollent motiverede sit forslag grundigt, levende og meget inspirerende og professionelt. 
Forslaget blev vel modtaget af forsamlingen, som viste stor interesse for idéen. 
Forslaget blev vedtaget. 
Forslaget skønnes realiseret i løbet af 2018. 
Den med forslaget tilhørende økonomi kan ikke indeholdes i budgettet for 2018. Den begrænsede 
økonomiske konsekvens vil derfor antagelig figurere som et mindre driftsunderskud på 
driftsregnskabet for 2018. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af  medlemsbidrag 
5.1 Orientering om driftsbudget for 2018 
AH orienterede om det ret omfattende driftsbudgetmateriale for 2018, som forudgående var 
udsendt sammen med indkaldelsen. 
Budgetmaterialet lagde op til afstemning om 2 alternative forslag til medlemsbidrag for 2018. 
 

Forsamlingens kommentarer til budgetorienteringen 
Jørgen Christensen Kovangen 336. Medlemsbidrag A 20 18 
Jørgen Christensen, som tidligere har været Foreningens formand i en længere årrække, støttede 
bestyrelsens forslag A og begrundede sin støtte meget sagligt. 
Jørgen Christensen gjorde opmærksom på at man ved genopretningen af den store sø i 
Kovangsområdet måske ikke havde afsat økonomiske midler nok. Alene oprensningen kan løbe op 
i kr. 100.000. 
AH svar  
AH takkede Jørgen Christensen for sin støtte til forslag A. 
Hvad den store sø angår svarede AH, at man ikke bør oprense søen som helhed. Oprensningen 
indgår ikke i genopretningsopgaven. Denne plan for oprensning har Kommunens biolog anbefalet 
bestyrelsen. 
Det, ikke at skulle oprense søen, letter det økonomiske tryk betydeligt hvorfor de afsatte 
økonomiske midler antagelig rækker til opgaven. 
 

Vivi Jensen Kovangen 632 Budgetmateriale for 2018 
Vivi Jensen stillede 3 opklarende spørgsmål til budgetmaterialet. 
1) Kan de rullende budgetter holde til 2022 hvis der tilknyttes en ekstern revision. 
2) Hvorfor vokser græsset mere i budget A end i budget B. 
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3) Hvorfor stiger kontorudgifterne i budget A i forhold til budget B. 
AH svar: 
AH takkede Vivi for de 3 gode og relevante budgetspørgsmål.  
1) For første gang har bestyrelsen udarbejdet rullende budgetter frem til og generalforsamlingen i 
marts 2022. Det er som sagt budgetter så ikke alt kan forudsiges. Men – bestyrelsen har i de 
rullende budgetter afsat udgiftsposter til forskellige driftsopgaver, som kan komme på tale over 
denne 4-årige periode herunder en evt. ekstern revision. Skulle vores nuværende kasserer Birte 
Raun ikke genopstille i denne 4-årige periode og viser det sig mod forventning at det bliver 
vanskeligt at besætte kassererposten, kan en ekstern revisor/bogføringsfunktion evt. komme på 
tale. 
2) Ja, så enkelt er det ikke. Forskellen i de 2 budgetter ligger i det forhold, at forslag B er et 
decideret sparebudget. B forslaget er udarbejdet af bestyrelsen med det ene formål at kunne 
præsentere et så minimalt budget som overhovedet muligt. A forslaget er den rigtige og bedste 
måde at naturpleje på, også græsset inkl. forsøget med højt og vildt græs. 
 

3) I forslag A er der i den kommende 4-års periode reserveret økonomiske midler til at gennemføre 
det i A budgettet målsatte generationsskifte. 
I B forslaget er der ikke reserveret økonomiske midler til nogen form for planlagt generationsskifte. 
Bestyrelsesmedlemmer fratræder når de gør det og der arbejdes ikke målrettet og forudgående 
med at finde nye bestyrelsesmener. 
 

Per Haxthausen Kovangen 211. Kommende samarbejdspar tner 2018-2021 
Har bestyrelsen besluttet hvem man vil samarbejde med i den 4-årige periode. 
AH svar: 
Ja, efter moden og meget grundig overvejelse har en enig bestyrelse besluttet at fortsætte 
samarbejdet med den lokale Fredensborgvirksomhed, anlægs- og gartnervirksomheden Den 
Grønne Gren v/indehaver Peter Rogaard.  
 
5.2 Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag for 2071  
AH motiverede bestyrelsens 2 forslag til medlemsbidrag for 2018.  
Forslag A på pr. medlem årligt kr. 2.800, alternativt forslag B på pr. medlem årligt kr. 2.325.  
EM konstaterede efterfølgende, at der stort set var enighed fra forsamlingen om at stemme for 
forslag A medlemsbidrag for 2018 på pr. medlem (husstand) kr. 2.800 . 
 

På bestyrelsens vegne takkede AH forsamlingen for den store medlemsopbakning til forslag A og 

dermed til blandt andet de to helt nye projekter, ”Den Grønne Vision 2 -”KLIMATILPASNING”  

og Projekt F27 LOKALPLAN.  
 
5.3 4-årig samarbejdsaftale 
AH motiverede bestyrelsen forslag. 
Bestyrelsens forslag om en 4.årig samarbejdsaftale med den lokale anlægsgartnervirksomhed Den 
Grønne Gren blev af forsamlingen vedtaget. 
 

Også her takkede AH forsamlingen for forsamlingens massive opbakning. Opbakningen er meget 
vigtig for bestyrelsen idet denne 4-årige aftale skaber et rigtig godt driftsgrundlag for en særdeles 
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god økonomisk set naturpleje-aftale for Fredensborg Søpark i perioden 2018-2021.  
 
6. Valg til bestyrelsen 
6a Valg af formand 
Anders Helner Maglegårdsvej 129 er først på valg i 2019. 
 

6b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Birte Raun Maglegårdsvej 103 er først på valg i 2019 
Jørgen Saabye Kovangen 223 er først på valg i 2019 
Erik Løye-Philipsen Kovangen 110 blev valgt for 2 år uden modkandidat 
Jane Alberg Andersen Kovangen 628 blev valgt for 2 år uden modkandidat 
 

6c Valg af bestyrelsessuppleanter 
Britta H. Mikkelsen Maglegårdsvej 603 er først på valg i 2019  
Micki Esmann Helner Maglegårdsvej 331 blev valgt for 2 år uden modkandidat 
 

6d Valg af revisorer 
Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111 er først på valg i 2019 
Bjarni Øvlisen Kovangen 617 blev valgt for 2 år uden modkandidat  
 
7. Eventuelt 
Under eventuelt hvor intet kan besluttet men alt kan drøftes. 
 

Jens Anton og Annelise Hansen Kovangen 434. Dyr i f olden 
Annelise spørger: Mit barnebarn spørger hvornår fårene og gederne kommer i folden 
AH svar: 
Grundet det kolde og våde tidlige forår må vi forvente at fårene og gederne i år først ankommer til 
folden primo maj. 
Der udsendes invitation til alle grundejere når bestyrelsen er klar til sæsonåbning af Søparkens 
fåre- og gedefold. 
 

Hans Jørgen Jensen Kovangen 501. ”Salamanderhullet” 
Hans Jørgen spurgte til de rød/hvide markeringsbånd rundt om ”salamanderhullet” og at vandet 
stiger og stiger. 
AH svar 
”Salamanderhullets” status afventer projektet KLIMATILPASNING. Måske, måske vil dette 
vådområde indgå i en klimaløsningsmodel, måske som en form for overløbsbassin. 
Forholdene forbliver uændret foreløbig. 
 

Hans Jørgen Jensen Kovangen 501. Affaldssortering 
Hans Jørgen spurgte til den nye affaldssortering igangsat i Kokkedal. 
Hvad er bestyrelsens holdning til dette. 
AH svar 
Bestyrelsen har sidste år haft en konkret henvendelse fra Fredensborg Forsyning angående et evt. 
forsøg i Søparken med en affaldssorterings-ordning. 
Bestyrelsen stillede sig dengang positiv overfor henvendelsen. 
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Bestyrelsen har ikke hørt fra Fredensborg Forsyning efterfølgende. 
Bestyrelsen er fortsat positiv men – vil ikke på eget initiativ forfølge sagen på nuværende tidpunkt. 
 
Claus Stenhøj og Margrethe Martinsen Maglegårdsvej 513. Ny grundejer 
Claus Stenhøj oplyste at de endnu ikke var flyttet ind deres nye bolig på Maglegårdsvej 513, men 
de syntes, at generalforsamlingen var en god måde, at hilse på bestyrelsen på. Claus fortsatte, vi 
er glædeligt overrasket over den måde såvel bestyrelse som medlemmer er engagerede på og 
ikke mindst den store tilslutning til generalforsamlingen. Vi flytter meget snart fra Købehavns 
kommune, som er gode til affaldssortering. Havde 4 kasser stående, som kommunen tømte på 
forskellige tidspunkter, alt efter hvad de indeholdt. Det fungerede fint. 

Jens Anton Hansen Kovangen 434. Stor ros til bestyr elsesarbejdet 
Stor ros til bestyrelsens arbejde. Jeg opfordrer forsamlingen til at give bestyrelsen EN KÆMPE 
HÅND. Bestyrelsen modtog stor anerkendende applaus fra den samlede forsamling. 
 

Formandens tak for et godt 2017 
AH afsluttede dette års generalforsamling. 
Et godt årsresultat opnået gennem hårdt arbejde, flid, omtanke og stor arbejdslyst er sjældent nok 
til at realisere alle de ønskede mål og resultater. 
Sådan er det også i Fredensborg Søpark. 
Vi er alle afhængige af vores gode forretningsforbindelser, Fredensborg Kommune og kommunens 
selskaber, gode naboer og de gode og frugtbare relationer til en række virksomheder, foreninger 
og personer, der over årene er etableret.  
Igennem 2017 har bestyrelsen og de stående udvalg fået stor hjælp og modtaget mange gode råd 
og vejledninger. 
Det siger bestyrelsen på vegne af Fredensborg Søpark stor tak for. 
 

En stor tak til Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme repræsenteret ved slotsgartner  
John Nørgaard Nielsen Fredensborg Slot og Slotshave. 
 

Stor tak til Fredensborg Kommunes Energicenter v/projektleder Johan Vedel for samarbejdet 
omkring energirenoveringsprojektet ”For enden af vejen 2”.  
 

Tak til det kommunale selskab Fredensborg Forsyning for hurtig hjælp, gode anvisninger og stor 
faglig nyttig support. 
 

Tak til det gode samarbejde med det tværkommunale selskab Nordsjællands Park og Vej. 
En stor og varm tak til advokat Erik Matthiesen ADVODAN Helsingør for et helt uundværligt 
samarbejde og rådgivning. 
 

Tak til Endrupgårds ejer Mads Hartvig Jensen og stedets forvalter Gregers Jensen. 
 

Igen igennem hele 2017 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. 
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Tre grundejere, som bestyrelsen gerne vil give en særlig tak er: 
Verner Thomsen Maglegårdsvej 123, Claus Parkhøi Maglegårdsvej 435 og Inger Bach Axholm 
Kovangen 129A. 
Verner Thomsen  har i en længere årrække forsynet både nyhedsbreve og foreningens 
hjemmeside med de smukkeste fotooptagelser af ”livet i Søparken året rundt”. 
Bestyrelsens store tak Verner. 
 

Claus Parkhøi  er vores helt undværlige webmaster og IT sagkyndige. 
Bestyrelsens varme tak Claus. 
 

Inger Bach Axholm  har igennem de sidste par år arbejdet flittigt for bestyrelsen med at gennemgå 
og ordne Foreningens sagsarkiv. Et meget stort arbejde som har helt uvurderlig betydning for den 
nuværende og de kommende bestyrelser. 
Bestyrelsens meget store tak Inger. 
 

Afslutningsvis en varm tak til bestyrelsesmedlem Kenneth Kristensen Kovangen 210C som efter 
eget ønske nu forlader bestyrelsesarbejdet. Kenneth Kristensen har været med i det omfattende 
bestyrelsesarbejde siden generalforsamlingen i 2011 og har således været med fra Den Grønne 
Visions tidlige start i 2011 og 2012. Kenneth Kristensen har i alle årene blandt andet beklædt 
posten som udvalgsformand for Aktivitets- og familieudvalget. 
 
Kl. 21:15  kunne formand Anders Helner afslutte dette års velbesøgte, ordinære generalforsamling.  
 
 
Originaludgave af dette referat af den 44. ordinære generalforsamling afholdt den 14. marts 2018 
er godkendt og underskrevet af dirigent advokat Erik Matthiesen og de to referenter. 
Det underskrevne referat forefindes i Foreningens generalforsamlingsarkiv.  
 
Fredensborg den 14. april 2018 
 
………………………………………………………………….. 
Dirigent advokat Erik Matthiesen 
 
 
…………………………………………………                           …………………………………………… 
Referent Erik Løye-Philipesen                                                Jane Alberg Andersen 
 
 
Se også generalforsamlingsreferatet på Grundejerforeningens hjemmeside 
www.fredensborgsoepark.dk  
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Referat af bestyrelsens konstituering 
I forlængelse af generalforsamlingen og i henhold til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen 
konstituerede bestyrelsen sig torsdag den 22. marts. 
 
Bestyrelsens sammensætning for 2018 ser således ud: 

Bestyrelse: 
Formand Anders Helner Maglegårdsvej 129, valgt i 2017 for 2 år 
Bestyrelsesmedlem og næstformand Erik Løye-Philipsen Kovangen 110, valgt i 2018 for 2 år 
Bestyrelsesmedlem og kasserer Birte Raun Maglegårdsvej 103, valgt i 2017 for 2 år 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Saabye Kovangen 223, valgt i 2017 for 2 år 
Bestyrelsesmedlem Jane Alberg Andersen Kovangen 628, valgt i 2018 for 2 år 
 

Suppleanter: 
Suppleant Britta Hartmann Mikkelsen Maglegårdsvej 603, valgt i 2017 for 2 år 
Suppleant Micki Esmann Helner Maglegårdsvej 331, valgt i 2018 for 2 år 
 

Revisorer: 
Bjarni Øvlisen Kovangen 617, valgt i 2018 for 2 år 
Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111, valgt i 2017 for 2 år 
 

Tilforordnet bestyrelsen: 
Martin Schou Friis Kovangen 327 
 

Bestyrelsens stående udvalg, styregruppe og projekt grupper: 
Naturplejeudvalget  NPU 2018 
Udvalgsformand Anders Helner  
Udvalgets næstformand Jørgen Saabye  
 

Administrativ drift af og tilsyn med fåre- og gedefolden 2018 
Jørgen Saabye 
Lindhardt Christensen 
 

Skovmandsordningen  og Akut Stormberedskab 2018 
Ansvarshavende Jørgen Saabye  
Næstkommanderende Martin Schou Friis  
Tilforordnet skovmands-instruktør, vejleder og forstrådgiver, skovingeniør Christian Andersen 
 

Områdetilsyn 2018 
Tilsynsansvarlig Erik Løye-Philipsen K110 
 

Energirenoveringsudvalget, projektet  ”For enden af vejen 2” 2016-2019 
Udvalgsformand Anders Helner  
Tilforordnet Johan Vedel, leder af Fredensborg Kommunes Energisekretariat 
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 Lokalplan-, matrikel- og juraudvalget, projektet F2 7 2018-2020 
      Herunder bygningsvedligeholdelse, materialevalg 

Udvalgsformand og projektansvarlig Micki Esmann Helner  
 

APM styregruppen for projektet Den Grønne Vision 2012-2019 
Projektleder Micki Esmann Helner  
Projektkoordinator Anders Helner 
Tilforordnet Peter Rogaard gartnervirksomheden Den Grønne Gren  
 

 Projektet Den grønne Vision 2 – KLIMATILPASNING 2018-2022 
Projektansvarlig Anders Helner  
Grøn NPU-koordinator Jørgen Saabye 
Tilforordnet Peter Rogaard gartnervirksomheden Den Grønne Gren 
Tilforordnet John Nørregaard Nielsen, ledende slotsgartner Fredensborg Slot og Slotshave 
 

 Bestyrelses-generationsskifte 2018-2022 
Projektansvarlig Jane Alberg Andersen  
Projektkoordinator Anders Helner  
 

 Projektet Foreningens nye administrationssystem 20 18 
Projektansvarlig kasserer Birte Raun 
Web og IT ansvarlig Claus Parkhøi 
 
 

 Nye projekter, udvalg og opgaver som igangsættes i 2018 på baggrund af generalforsamlingens vedtagelse af 
forslag A´s medlemskontingent for 2018. 


