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Glædelig jul og godt 
nytår 
Kære grundejere og lejere i Fredensborg Søpark,  
Det gamle år rinder snart ud og julen står for døren. 
Endnu et arbejdsaktivt år er gået i vores gode grundejerforening. 
Snart lægger julefreden sig over Fredensborg Søpark, og vi kan alle se tilbage på et godt 
år for vores fællesskab. 
 

Den Grønne Vision 2012-2020 
Arbejdet med Den Grønne Vision  har helt naturligt fyldt meget, sådan skal det være. 
Resultaterne er til at få øje på og i løbet af de kommende 2 år vil hele 
naturgenopretningsarbejdet fra 2012 være tilendebragt. 
 

KLIMATILPASNING 2018 
Også forarbejdet med grundejerforeningens helt nye 2018-projekt KLIMATILPASNING har 
fyldt meget for bestyrelsen. Et på mange måder ganske kompliceret projekt, som trods alt 
nu for alvor er ved at tage sin begyndelse. 
Det første KLIMATILPASNINGSPROJEKT er allerede afsluttet med hævning af den 
populære og befærdede grus-gangsti langs Æbleskoven ved Slotsengen. Denne sti har i 
en årrække om vinteren været meget vanskelig at benytte grundet tiltagende 
oversvømmelser. Nu skal grusstien stå sin prøve.  
 

Energirenoveringsprojektet ”For enden af vejen 2” 
Også Energirenoveringsudvalget har haft travlt, og grundejerforeningens første egentlige 
energirenoveringsprojekt ”LOFTSISOLERING” er kommet rigtig godt i gang. 
De deltagene grundejere har haft besøg af den udførende virksomhed med besigtigelse, 
opgavegennemgang og konkret tilbud. For evt. nye interesserede grundejere kan man 
rette henvendelse til Laust Sønderkær Maglegårdsvej 103, mail laustskar@gmail.com 
eller mobil 40 30 25 43. 
 

Grundejerforeningens bestyrelse siger tak for et godt 2018 og ønsker alle beboere i 
Fredensborg Søpark en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår . 
 

Husk at notere i 2019 kalenderen, at foreningens ordinære generalforsamling i 2019 
finder sted onsdag den 27. marts i Restaurant Fredensborghusene. 
 

Bestyrelsen og revisorer 
Erik Løye-Philipsen Kovangen 110, næstformand 
Jørgen Saabye Kovangen 223  
Martin Schou Friis Kovangen 327, tilforordnet 
Jane Alberg Andersen Kovangen 628  
Birte Raun Maglegårdsvej 103, kasserer 
Anders Helner Maglegårdsvej 129, formand  
Micki Esmann Helner Maglegårdsvej 331, suppleant  
Britta Hartmann Mikkelsen Maglegårdsvej 603, suppleant 
 
Bjarni Øvlisen Kovangen 617, revisor 
Jørgen Simonsen Maglegårdsvej 111, revisor 


