
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
                                   www.fredensborgsoepark.dk 

 

Foreningsnyt 
Nyhedsbrev nr. 23, december 2017 
Bestyrelsen   

 

Så går året på hæld 
Kære grundejere og lejere i Fredensborg Søpark, 
Så går året snart på hæld og julen og årsskiftet nærmer sig for alvor. 
2017 blev, lige som de foregående år, et godt forenings-arbejdsår, hvor bestyrelsen 
sammen med de forskellige stående udvalg og flittige frivillige kræfter lagde en masse 
praktiske arbejdsopgaver bag sig. 
 

Vores allesammens Grønne Vision 2015-2019 
Genopretningsaktiviteterne fyldte lige som i de tidligere år meget i 2017. 
I løbet af 2018 afsluttes naturgenopretningsprojektet Den Grønne Vision. 
 

Energirenoveringsprojektet med Fredensborg Kommune 
Energirenoveringsprojektet er godt i gang og alle tilmeldte grundejere har nu fået 
gennemført termograferinger med dertil hørende rapporter. Næste delprojekt igangsættes 
lige umiddelbart efter årsskiftet. 
 

Klimaberedskabet 
Mere end nogen sinde bliver vores område udfordret af de stigende nedbørsmængder. 
Det er der efterhånden mange af jer som mærker. Et stigende antal grundejere henvender 
sig løbende til bestyrelsen grundet betydelige vand- og fugtgener. 
Helt tilbage på generalforsamlingen i 2012, hvor vi sammen igangsatte Den Grønne 
Vision, indgik et specielt indsatsområde under visionen med overskriften Klimaberedskab.  
Siden 2013 har bestyrelsen arbejdet med og forberedt sig på en stødt stigende 
opmærksomhed og målrettet arbejdsindsats på dette område.  
Mere spændende information om dette på den kommende generalforsamling. 
 

Efterårsstormene 
Efterårsstormene har siden 2012 været en både besværlig og bekostelig del af 
klimaberedskabet. Alt tyder i skrivende stund på at vi undgår voldsomme storme på denne 
side af årsskiftet. Det er godt både for vores smukke skovområder og for foreningens 
budget for stormskader og klimaberedskab.  
 

På gensyn i 2018 
Næste gang I modtager foreningens elektroniske nyhedsbrev skriver vi 2018.  
Allerede nu ligger det fast at foreningens 44. ordinære generalforsamling finder sted den 
14. marts. Sæt allerede nu kryds i jeres 2018 kalender.  
 

God jul og godt nytår 
Bestyrelsen, foreningens to revisorer, de stående udvalg og A.P. Møller projektets 
styregruppe ønsker alle en god og fredfyldt jul med et godt og helsebringende nytår. 
Fra alle os frivillige skal lyde en stor og varm tak for jeres interesse og opbakning til det 
frivillige foreningsarbejde i grundejerforeningen Fredensborg Søpark. 
 

Med bestyrelsens nyhedsbrev følger en helt frisk julehilsen fra en af vores 
grundejerforenings bedste samarbejdspartnere gennem årene siden 2011, 
Fredensborghusene FEST og SELSKABER. 
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