
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Kære grundejere og lejere i Fredensborg Søpark. 
 
Som bestyrelsen oplyste den 24. juni 2019, er vores formand Anders Helner trådt tilbage på grund af sygdom. 
 
Bestyrelsen har besluttet at påbegynde generationsskiftet i Fredensborg Søpark. I den forbindelse har 
næstformand Erik Løye-Philipsen meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen og fortsætter som tilforordnet. 
De to suppleanter Micki Esmann Helner og Martin Friis er nu begge indtrådt i bestyrelsen. 
 
På bestyrelsesmødet den 4. september, valgte bestyrelsen Micki Esmann Helner som konstitueret formand, 
frem til næste generalforsamling. 
 
Frem til generalforsamlingen i marts 2020, består bestyrelsen af: 
Formand   Micki Esmann Helner 
Næstformand  Jane Alberg Andersen 
Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Saabye og Martin Friis 
Kasserer  Birte Ravn 
Revisorer  Bjarni Øvlisen og Inger Axholm. 
 
Generationsskiftet 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 

forsikringer) 

• 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 af. 

Har du/I lyst til at hjælpe os?  

Så skriv til Micki Esmann Helner på mickihelner@gmail.com  10.september 2019 
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