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Kære grundejer og lejer i Fredensborg Søpark 
 
 

Søparkens bænke 
 
Søparkens udsigtsbænke er nu blevet renoveret. Stellet på bænken nærmest 
Søengen var i rigtig dårlig forfatning og trængte til afrensning og rustbeskyttelse, og 
samtlige udsigtsbænke har fået monteret nye flotte planker af lærketræ, behandlet 
med 2 gange beskyttende lærketræsolie. 

 
Bom ved nedkørslen til Søengen 
 
For enden af Maglegårdsvej er nu opsat en kraftig bom, som skal forhindre 
uvedkommende kørsel på Søengen. Bommen er udført i ege- og lærketræ og malet i 
samme røde farve som indgangen til slotshaven ved Waages Passage. 

 
Søparkens stamvejstræer 
 
I efteråret 2016 blev det af forskellige årsager besluttet at udskifte en del af 
stamvejstræerne på Kovangens og Maglegårdsvejens stamveje. 
Flere af træerne var ramt af sygdom, nogle var blevet vel store i omfang og højde, 
nogle var vokset ind i hinanden, mens andre skyggede for gadebelysning eller 
hindrede udsynet til andre flotte træer.  
 
I denne vinter går vi i gang med 2. fase af udskiftningerne som omfatter ca. 10 træer, 
hvoraf et par stykker er nyplantninger på steder, hvor der faktisk mangler træer. 
Der vil inden nytår blive plantet nye træer hvor der allerede er sat markeringspæle, og 
fældningerne bliver foretaget ad 3 - 4 omgange, så det ikke bliver alt for voldsomt at 
se på mens det foregår. Opgaven udføres af ”Den Grønne Gren” i tæt samarbejde 
med vores egen skovmandsordning. 

 
Genopretning af Birkelunden 
 
Birkelunden på Slotsengen trænger til en velfortjent genopretning. Selvsåede ahorn er 
efterhånden ved at ”kvæle” denne smukke lund, og de store sten i den sydlige ende er 
ikke længere synlige. Tanken er at alt andet end birk skal fjernes, og en vis udtynding 
vil muligvis også være nødvendig af hensyn til fremtidig bevaring af dette smukke 
område. Skovmandsordningen har påtaget sig at stå for genopretningen og glæder sig 
til at begynde dette spændende projekt i begyndelsen af 2020. 
 
Året går på hæld, og vi ønsker alle grundejere og lejere en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
www.fredensborgsoepark.dk   

http://www.fredensborgsoepark.dk/
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Formandens Julehilsen 

 

2019 går så småt på hæld og vi tager snart hul på 2020. Året har været præget af mange projekter, og 

Naturgenopretningen skrider planmæssigt frem. Ikke kun i Danmark, men i hele verden er naturen og klimaet 

under pres, og selv her i vores skønne Søpark, kan det mærkes i form af stigende vandproblemer og 

tiltagende omskifteligt vejr.  

Bestyrelsen har igennem de sidste mange år, fokuseret på naturgenopretning i samarbejde med biologer, 

landskabsarkitekter og professionelle rådgivere. Der udvælges hjemmehørende plante- og træarter, samt 

buske og træer som kan tiltrække et større dyreliv, og fremme biodiversiteten. Vi bekæmper bjørneklo med 

dyrehold og ikke med sprøjtegifte, og områder som Æbleskoven udvikles i ånden ”vildt med vilje”. Der laves 

forsøg med højt græs, for at hjælpe insekterne og nedbringe omkostningerne på vores vedligeholdelse. Alt i 

alt kan vi være stolte af vores naturskønne område. 

2019 var desværre også året hvor bestyrelsen stod i den situation, at der skulle konstitueres en ny formand. 

Vi sagde farvel til en visionær og engageret formand, som har gjort et kæmpe stykke arbejde for 

Fredensborg Søpark. Og ganske kort efter trak den fungerende formand sig, så bestyrelsen måtte tage 

begge suppleanter i brug. Det betyder at vi går en generalforsamling i møde, hvor der skal findes nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så bestyrelsen kan stille fuldtalligt op igen.  

Skulle du have lyst til at hjælpe bestyrelsen og fællesskabet, så vil bestyrelsen meget gerne hører fra dig. Vi 

har mange spændende projekter og alle kompetencer er værdsatte. 

En hyggelig Halloween tradition, forløb i det mørke uhygge og en stor del af den helt unge generation, fik 

skræmt mange grundejer, som havde sat lys i indkørslen. En aften som mange glæder sig til hvert år. 

Vores stibelysning på skole stierne har i længere tid været meget sparsom, hvilket kan virke utrygt. Vi ved at 

der arbejdes på højtryk for at løse dette, men et lynnedslag har skabt store problemer og man forsøger at 

finde en løsning, så vi snart har lys på stierne igen. 

Som fungerende formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres store engagement og det fantastiske 

arbejde de udfører, samt en stor tak til deres familier, for at vi må låne dem i ny og næ. Ligeledes skal der 

lyde en stor tak til alle de tilforordnede der hjælper bestyrelsen og stiller deres viden, kontakter og 

kompetencer til rådighed og sidst men ikke mindst, tak til alle vores skovmænd der udfører et kæmpe stykke 

arbejde. 

På vegne af hele bestyrelsen vil jeg ønske alle en glædelig jul og fantastisk nytår.  

 

 

Micki Esmann Helner  

fungerende formand 
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Genopslag 
 
Generationsskifte i bestyrelsen - betyder også behov og ønske om nye kræfter til 
bestyrelsesarbejdet.    
 
Bestyrelsesarbejde er spændende og har mange aspekter. 
 
Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne og opgaverne vil typisk 
indebære: 

• Sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter 

• Sikrer, at vedtægterne overholdes 

• Styrer økonomien, udarbejder regnskab og følger op på budgetter 

• Sikrer, at foreningen lever op til sine forpligtelser overfor medlemmer og frivillige 

(f.eks. i forhold til forsikrings-dækninger) 

• Sikrer, at medlemmerne har indsigt i og indflydelse på foreningen 

• Repræsenterer foreningen over for omverdenen 

• Fungere som arbejdsgiver (hvis foreningen har lønnede medarbejdere) 

Det er bestyrelsens opgave at arbejde med strategi og visioner for arbejdet i foreningen.  

Kan alle lave bestyrelsesarbejde? Ja – det kan ALLE og vi har brug for ALLE 

kompetencer. 

Nogen er gode til tal, andre har erfaring med forsikring, nogle mestre kommunikation, 

andre er superbrugere på computeren, nogle er gode til at organisere og lede og så er der 

de praktiske opgaver som skal løftes.  

I vores bestyrelse kræves der ingen erfaring. Vi lærer af hinanden og gør vores bedste for 

fællesskabet – på en måde går vi i ”mesterlære” og lærer løbende hvordan de enkelte og 

faste rutineopgaver løses. Bliver en opgave for kompleks, så har vi nogle fantastiske 

samarbejdspartnere, som vi kan læne os op ad. 

Bestyrelsen er åben overfor medlemmer i Fredensborg Søpark, som kunne tænke sig at 

være ”tilforordnet” i bestyrelsen, dvs. deltage i bestyrelsesmøderne, uden at have 

stemmeret.  

Har noget af det nævnte din interesse, og har du lyst til at vide mere eller hjælpe 

os?  

Så skriv til Micki Esmann Helner på mickihelner@gmail.com   
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