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Generalforsamling 2021 
Torsdag den 14. oktober 2021 afholdte Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 46. ordinære 

generalforsamling i Fredensborg Bibliotek. 

Formand Micki Esmann Helner bød velkommen, og forklarede at grundet Corona pandemien og 

tilhørende restriktioner, var generalforsamlingen blevet forskudt. 

I referatet forkortes Micki Esmann Helner MEH. 

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

Valg af dirigent 

Advokat Erik Matthiesen fra ADVODAN Helsingør blev på bestyrelsens anbefaling valgt uden      

modkandidat med applaus. 

Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og frist for indkomne forslag dispenseret 

pga. corona. 

I referatet forkortes Erik Matthiesen EM. 

Foreningens kasserer Birte Raun Maglegårdsvej 103 og Jane Alberg Andersen, Kovangen 628 

oplyste EM, at der til stede var 98 antal stemmeberettigede inkl. fuldmagter. 

 

Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår 2 referenter, bestyrelsesmedlem Martin Schou Friis, Kovangen 327 og Per 

Møller, Kovangen 239. 

Martin Schou Friis og Per Møller blev enstemmigt valgt. 

 

Valg af stemmetællere 

Bestyrelsen foreslår 2 stemmetællere, foreningens revisorer Bjarni Øvlisen, Kovangen 617 og Hans 

Jørgen Jensen, Kovangen 501.  

Bjarni Øvlisen og Hans Jørgen Jensen blev enstemmigt valgt. 
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Bestyrelsens beretning 
Jf. foreningens vedtægter §8 Ordinær generalforsamling fremgår det i dagsordenen i punkt 2, at 

bestyrelsen skal aflægge beretning om foreningens virksomhed. Bestyrelsen har siden 2011 valgt 

at udsende bestyrelsens beretning i skriftlig form, før afholdelse af den ordinære 

generalforsamling.  

 

2019 og 2020 har på mange måder været et skelsættende år for bestyrelsen. Den tidligere 

formand Anders Helner trådte tilbage i sommeren 2019 grundet sygdom og afgik ved døden i 

foråret 2020. Næstformand Erik Løye-Phillipsen tiltrådte kortvarigt som formand. Anders har 

igennem de sidste mange år været en kæmpe inspiration og drivkraft for Grundejerforeningen 

Fredensborg Søpark og været en kæmpestor del af Den grønne vision. En vision, som er at bringe 

Søparken på Danmarks kortet, som værende ét af Danmarks smukkeste og mest attraktive 

boligområder i 2025. Et frirum i smukke forureningsfri omgivelser til menneskelig udfoldelse i alle 

aldersklasser.  

Bestyrelsen har efterfølgende måtte re-konstituere sig og påtage sig nye uvante opgaver, det har 

derfor været et travlt efterår, for at holde nuværende opgaver på sporet og fastholde bestyrelsens 

retning. I 2020 ramte Covid-19 for alvor Danmark, og d. 11. marts meddelte statsministeren at 

Danmark lukker ned. Det udsatte ikke blot generalforsamlingen, men vendte op og ned på livet for 

mange.  

Da foreningen ikke kunne afholde generalforsamling og dermed få fastsat medlemsbidrag, og ej 

heller afholde valg til bestyrelse, måtte bestyrelsen i stedet for overgå til konservativ 

forretningsdrift. Det betød reelt at bestyrelsen ikke kunne påbegynde nye større tiltag og 

initiativer, men i stedet for sikre at foreningen driftsmæssigt stadig løb rundt. Omvendt betød det 

også at Fredensborg Søpark fik mange ”hjemmegående” grundejere, som også gav en stigning i 

henvendelser. Der blev bygget om, renoveret, anlagt haver og meget mere, og rigtig mange gør-

det-selv projekter tog form. 

Heldigvis kunne Danmark påbegynde en genåbning og da en stor del af befolkningen var 

vaccineret, kunne dagligdagen indfinde sig, og de mere normale rutiner opstå. 

 

Vand 

Vand har været en af 2019 største fokuspunkter. Der har igen været usædvanlig meget nedbør, og 

det har skabt udfordringer for igangværende opgaver. I beretningen for 2018, kan man læse om 

klimatilpasningsprojektet med NIRAS, som blev igangsat I Kovangen for at afdække de vand- og 

fugtgener, som enkelte grundejere har oplevet igennem en årrække. Projektet blev tilendebragt 

og bestyrelsen fik klar besked i forhold til hvor vandet kommer fra, hvor det ender og hvad vi som 

grundejere kan gøre. Rent geologisk ligger Fredensborg Søpark tæt på Esrum sø, som er et levn fra 

en gammel gletsjer. Dette gør at vores jordbund er meget leret og en del prøveboringer har også 
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vist, at vi har meget ler. Dette gør at vandet ikke siger ned, men forbliver i overfladen og danner 

meget sumpede områder.  

Man må som grundejer ikke lede vand væk fra sin matrikel og ud på fælles område. Vandet skal 

afledes inden for egen matrikel. Vi undersøgte derfor om vi som forening, kan få lov til at aflede 

vandet til Fredensborg Forsynings net. Dette var forsyningen ikke interesseret i, selvom vi selv 

afholdte omkostningen til dette. At vandet så alligevel løber ned af, og derfor ender på stamvejen 

og i sidste ende i Fredensborg Forsynings net, gør så at problemet alligevel i store dele ender hos 

forsyningen selv.  

En anden mulighed var at grave faskiner ned i jorden og dermed opsamle vandet. Men projektet i 

den størrelsesorden og med jordens beskaffenhed, gør at projektet estimeres til en omkostning på 

op til ca. 1 million kroner, alene for dette enkelte område som man testede i.  

Konklusionen var desværre at vi ikke kan eller må aflede vand fra vores områder. Vi har mulighed 

for at anlægge dræn i form af faskiner, som estimeres til en meget høj omkostning.  

Den enkelte grundejer må dog gerne afskærme sig mod vand udefra – hvilket kan gøres med sten, 

jord eller beplantning.  

I forlængelse af den etablerede grussti i Æbleskoven, har bestyrelsen set på udvalgte områder, 

som måske kunne have stor gavn af lignende stier. Bestyrelsen fik derfor anlagt en grussti i foråret 

2020, og endnu en mere i efteråret i Kovangen. I skrivende stund, er der allerede dialog om 

etablering af grussti flere steder, som forventes igangsat her i efteråret, bestyrelsen erfaring er at 

stier har sikret en tørskoet færdsel på de mest udsatte steder.  

 

Træer 

Bestyrelsen har som udgangspunkt altid arbejdet ud fra den tese, at skulle et træ af visse 

omstændigheder fældes, så skal der plantes et nyt. Løbende igennem året, inspiceres foreningens 

områder, som munder ud i beskæringer af visse træer og buske, og i visse områder buskryddes 

der, for at holde selvsåede træer og vækster nede. Bestyrelsen arbejder tæt med en forstrådgiver, 

som hjælper med professionel rådgivning. Allerede tilbage i 2018 udskiftede man enkelte 

stamvejstræer og plantede flere nye. Dette har ligeledes været gældende i 2019, og igen 2020 er 

yderligere træer udskiftet.  Dette har været nødvendigt da enkelte træer har været syge, enkelte 

har stået faretruende tæt, med hældning ind mod bebyggelse og igen har enkelte træer stået så 

tæt på bebyggelse, at man frygter at rodnettet vil ødelægge læ-murene.  

Det er og forbliver stadig bestyrelsens holdning, at vi ikke fælder træer uden der er en professionel 

vurdering af dette først. 
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Græs 

Vi bruger mange penge på græsslåning i Søparken. Fint ser det ud, med de flotte store grønne 

plæner, men virkeligheden er at det ikke blot er en bekostelig opgave. Det strider imod naturen og 

vi efterlader ikke meget til dyrelivet og biodiversiteten.  

Vi har i 2018, 2019 og 2020, aftalt at lave forsøg med højt græs i forskellige områder. Nogle 

områder virker velegnet, mens andre har vist sig ikke at være fornuftige. Et eksempel er området 

ved Maglekrattet oppe ved Grønningen, som var på forsøgsstadiet i 2019, og var ikke velegnet, 

hvorfor dette ikke fortsatte. Dog vil der i mindre grad stadig laves forsøg, i en betydelig mindre 

afstand omkring selv krattet.  

Vi forventer at vi kan spare 60.000-100.000,- alene på græsslåningen, hvis visse områder 

omlægges til højt græs allerede fra 2022. Vi er klar over at græsslåning, stadig er vigtigt for 

Søparkens udseende og vi stræber efter at denne bibeholdes i græskorridorrene, og vores 

befærdede områder. Vi fortsatte med test i 2020, og 2021 og allerede nu kan der ses en større 

biodiversitet. 

 

Vandhullerne 

Foreningen råder over 3 vandhuller, hvoraf det mindste kaldt salamanderhullet sjældent har et 

vandspejl. Dette bibeholdes dog stadig, netop grundet at det er yngleplads for salamandere. I 

Kovangen blev vandhullet taget under kærlig behandling i 2018, og i 2021 fik det store vandhul 

den helt store tur, hvor der blev fjernt dunhammer og buske, samt en stor del selvsåede vækster 

fra selve søen. Søen fik ny tiltrængt indhegning med bom og fremstår rigtig flot og indbydende. 

Vi henstiller til at der ikke kravles på/i indhegningen og man ikke opholder sig på den indvending  

 

Bænke og Bom 

Fredensborg Søpark fik renoveret bænke til glæde for vores grundejere og Maglegårds stamvej 

blev forsynet med en flot ny bom. Bænkene har længe haft brug for en kærlig hånd og endelig 

lykkedes det, så man igen kan sidde trygt og nyde vores skønne område. Den store flotte bom på 

Maglegårds stamvejen, danner nu en flot afslutning på vejen og står med samme røde farve, som 

ved indgangen til Slotsparken. 

På grønningen blev den ene bænk malet grøn og påsat et fint lille messingskilt til ære for vores 

tidligere formand Anders Helner, som nåede at deltage i indvielsen af denne.  
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Lys på stierne 

Der var i efteråret 2019 manglende lys på stierne. Bestyrelsen har rykket mange gange på dette og 

begrundelsen har været et lynnedslag, som havde beskadiget en del hardware, som skulle 

rekvireres fra udlandet. Lyset blev bragt i orden og der er igen lys på stierne rundt omkring. 

Skulle du opleve manglende lys på stierne eller vejene, kan du selv anmelde dette direkte på 

Fredensborg Kommunes hjemmeside, under punktet Trafik og Veje og trykke på ”Fejlmeld dit 

gadelys” hermed gå processen hurtigere. Der findes i øvrigt også en APP som hedder ”Dit gadelys” 

I øvrigt findes der også en App til huller i vejen og lign. som hedder ”Giv et Tip” 

 

Kommenterer fra grundejerne til beretningen 
1. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

2. K532, Poul Juul takker for ny grussti Kovangen 500 vejen. 

3. K516, Tage Jensen spørger til vandproblemerne ved Kovangen 500 vejen.  

MEH forklarede at grundejerforening har gjort rigtig meget mht. undersøgelser af jordbunden 

samt løsningsoplæg. Udfordringen er at Fredensborg Kommune ikke tillader udledning af 

overfladevand (regnvand) i de kommunale kloaker. Alternativ løsning er meget dyr, feks.. 

løsning med regnvandsaflægning via nedgravet faskiner, og dette vurderes til kr. 1-1½ million. 

Grundejerne opfordres til at lave en lille jordvold ind til egen grund i de berørte områder. 

4. M631 Mette Jørgensen spurgte ind til stien omkring sø-engen og mulighed for udlægning af 

flis? Der er meget vådt i perioder.  

Bestyrelsesmedlem Jørgen Saabye oplyste; at der spredes og genopfyldes grus og flis efter 

behov, idet grus forsvinder over tid grundet kraftig nedbør. Flis udlægges kun når der er flis 

efter skovmandsordningens arbejde. 

5. Der blev bredt blandt grundejerne udtrykt taknemmelighed over bestyrelsens indsats og 

varetagelse af forenings drift under pandemien. 
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Godkendelse af revideret regnskab  
 

Regnskab 2019 
Resultatopgørelse for perioden 01.01. 2019 – 31.12. 2019 

    Realiseret  Budget  

Indtægt    2019  2019 

Medlemsbidrag   848.400,-  848.400,- 

Rente indtægter   0,-  0,- 

Diverse indtægter   4.400,-  5.000,- 

Indtægter i alt   852.800,-  853.400,-  

 

Udgifter 

Græskontrakt   318.328,-  294.000,- 

Grøn vedligeholdelse   294.080,-  369.000,- 

Storm/Klimaberedskab   30.289,-  15.000,- 

Administration   40.170,-  50.300,- 

Renter / Gebyr-opkrævning  7.267,-  10.000,- 

IT og Hjemmeside   4.400,-  4.000,- 

Forsikring    21.004,-  16.000,- 

Anskaffelse og vedligehold   18.690,-  18.000,- 

Bestyrelsesgodtgørelse   22.000,-  23.000,- 

Advokatudgifter   1.188,-  9.300,- 

Beboerorientering   6.506,-  16.000,- 

Beboerarrangementer   6.048,-  9.200,- 

Udgifter i alt    769.968,-  833.800,- 

 

Driftsresultat   82.832,-  19.600,- 

Hensættelse Klimaprojekt   25.000,- 

Hensættelse til søer   25.000,- 

Hensættelse grusstier   25.000,- 

Klimaprojekt Niras   -55.621,-  

Årets resultat   63.452,-  19.600,- 
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Balance pr. 31.12.2019 

Aktiver 

Handelsbanken   4.067 

Danske Bank    582.125 

Tilgodehavende   500,- 

Aktiver i alt    586.692 

 

Passiver 

Egen kapital primo 2019     318.207,- 

Årets resultat     63.452,- 

Egen kapital ultimo 2019     381.659,- 

Skyldige omkostninger     14.275 

Hensættelse søer     90.000,- 

Hensættelse grusstier     35.000,- 

Hensættelse klimaprojekt     65.758,- 

Passiver i alt      586.692,- 
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Budget 2020 
Indtægter   2019 2019  2020 

Medlemsbidrag  848.400,- 848.400,-  848.400,- 

Rente indtægter  0,- 0,-  0,- 

Diverse indtægter  4.400,- 5.000,-  5.000,- 

Indtægter i alt  852.800,- 853.400,-  853.400,- 

 

Udgifter 

Græskontrakt  318.328,- 294.000,-  294.000,- 

Grøn vedligeholdelse  294.080,- 369.000,-  303.300,- 

Storm/Klimaberedskab  30.289,- 15.000,-  34.100,- 

Administration  40.170,- 50.300,-  46.000,- 

Renter / Gebyr-opkrævning 7.267,- 10.000,-  14.000,- 

IT og Hjemmeside  4.400,- 4.000,-  5.000,- 

Forsikring   21.004,- 16.000,-  21.500,- 

Anskaffelse og vedligehold  18.690,- 18.000,-  18.000,- 

Bestyrelsesgodtgørelse  22.000,- 23.000,-  23.000,- 

Advokatudgifter  1.188,- 9.300,-  9.000,- 

Beboerorientering  6.506,- 16.000,-  5.500,- 

Beboerarrangementer  6.048,- 9.200,-  6.700,- 

Udgifter i alt   769.968,- 833.800,-  780.100,- 

 

Driftsresultat  82.832,- 19.600,-  73.300,- 

Hensættelse Klimaprojekt  25.000,- 

Hensættelse til søer  25.000,- 

Hensættelse grusstier  25.000,- 

Klimaprojekt Niras  -55.621,-  

Årets resultat  63.452,- 19.600,-  73.300,- 
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Regnskab 2020 
Realiseret  Budget 

2020  2020 

Driftsresultat   173.300,-  73.300,- 

Hensættelse Klimatilpasning  25.000,- 

Hensættelse til søer   35.000,- 

Hensættelse grusstier   25.000,-  

Årets resultat   88.300,-  73.300,- 

 

Balance pr. 31.12.2020 

Aktiver 

Handelsbanken   603,- 

Danske Bank    790.053,- 

Tilgodehavende   500,- 

Aktiver i alt    791.156,- 

 

Passiver 

Egen kapital primo 2020     381.659,- 

Årets resultat     88.300,- 

Egen kapital ultimo 2020     469.959,- 

Skyldige omkostninger     76.015,- 

Hensættelse søer     125.000,- 

Hensættelse grusstier     29.424,- 

Hensættelse klimaprojekt     90.758,- 

Passiver i alt      791.156,- 
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Budget 2021 
Realiseret Budget   Budget 

Indtægter   2020 2020  2021 

Medlemsbidrag  848.400,- 848.400,-  848.400,- 

Rente indtægter  0,- 0,-  0,- 

Diverse indtægter  5.000,- 5.000,-  5.000,- 

Indtægter i alt  853.400,- 853.400,-  853.400,- 

 

Udgifter 

Græskontrakt  325.320,- 294.000,-  294.000,- 

Grøn vedligeholdelse  262.087,- 303.000,-  321.500,- 

Storm/Klimaberedskab  4.125,- 34.100,-  27.000,- 

Administration  11.423,- 46.000,-  46.200,- 

Renter / Gebyr-opkrævning 12.589,- 14.000,-  8.000,- 

IT og Hjemmeside  3.055,- 5.000,-  5.500,- 

Forsikring   19.953,- 21.500,-  21.500,- 

Anskaffelse og vedligehold 18.690,- 18.000,-   18.000,- 

Bestyrelsesgodtgørelse  21.000,- 23.000,-  23.000,- 

Advokatudgifter  0,- 9.000,-  8.000,- 

Beboerorientering  303,- 5.500,-  5.000,- 

Beboerarrangementer  1.625,- 6.700,-  7.700,- 

Udgifter i alt   680.100,- 780.100,-  785.400,- 

 

Driftsresultat  173.700,- 73.300,-  68.000,- 

Hensættelse Klimaprojekt  25.000,- 

Hensættelse til søer  25.000,- 

Hensættelse grusstier  25.000,-  

Årets resultat  88.300,- 73.300,-  68.000,- 

 

Regnskabsberetningen og årsregnskaberne 2019 og 2020 blev godkendt af enstemmig 

generalforsamling. 

  



Grundejerforening Fredensborg Søpark 
Referat fra generalforsamling 2021 

13 

 

Forslag fra medlemmer 
Modtaget forslag fra Poul Juul, Kovangen 532. 
Drøftelse af og stillingtagen til, om vi i GFS’s område ønsker at åbne for fiberleverandør af internet 

Poul Juul redegjorde for sit forslag. Og henstillede til at bestyrelsen overvejede, hvor der skulle 

graves. Poul Juul anbefalede at grundejerforeningen sikrer sig at den entreprenør, som forestår 

nedgravning, ikke ødelægger det eksisterende coax antennekabelnet. 

 

Svar og information fra bestyrelsen: 
MEH meddelte generalforsamlingen, at der har været informationsdialog med entreprenører 

vedr. nedgravning af fiberkabler. Bestyrelsen har afventet generalforsamlingens beslutning, før 

videre dialog med entreprenørerne.  

Efter bestyrelsens kendskab, søger entreprenørerne én gravetilladelse hvor der vil blive nedlagt 

flere rør til flere udbydere. Rørene bliver ”skudt” under fast belægning, og derved undgås lange 

nedgravningsrender. 

Mht. 100-vejens lige numre - vil dette kræve nedgravning i fast belægning (i fliserne) i fælles 

gangsti mellem husene. 

Alle steder i området gælder det, at det er offentligt område fra asfaltkanten og 80 cm ind mod 

husene. Dette betyder at Kommunen har ret til at give tilladelse til nedgravning af kabler langs 

vejen i det offentlige område.  Gravning mellem vej og hække vil kunne undgås langt de fleste 

steder, hvis der kan graves i de grønne fællesarealer. 

Flere grundejere spurgte ind til detaljer vedr. det nye fiber-løsninger. Bestyrelsen er ikke bekendt 

med detaljer vedr. de nye fiberløsninger, og henviser til Antenneforeningen FSA.  

K616 Lone gjorde opmærksom på at Onefiber har infomøde på Endrupgaard d. 26. oktober, og at 

grundejerne har fået denne information via mail fra Antenneforeningen FSA. 

 

Afstemning 
Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen må lade entreprenør grave i de grønne arealer - 1 

grundejer stemte imod.  
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Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændring: 
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring jf. indkaldelsen af: 

• § 5, stk. 2, stk. 3, stk. 6, stk. 11, stk. 12 og stk. 13 

”Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5, stk. 2, der lyder som følger ”Bestyrelsen består af fem 

medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Desuden vælges to suppleanter. 

Valgperioden er to år” udgår og erstattes med følgende: 

”Bestyrelsen består af fem personer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Valgbare til 

bestyrelsen er foreningens medlemmer samt disses ægtefæller og personer med hvem et medlem 

er samlevende i ægteskabslignende forhold. Ægtefæller og samlevende er kun valgbare, hvis de 

har folkeregisteradresse i foreningen.  Desuden vælges to suppleanter. Valgperioden er to år.” 

Samtidig konsekvensrettens vedtægternes § 5, stk. 3 og stk. 6, således, at ordet ”medlemmer” 

erstattes af ”bestyrelsesmedlemmer”  

Yderligere foreslås § 5, stk. 11 ændret. Det foreslås, at ordene ”Bestyrelsen kan til løsning af 

specielle opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, der kan bestå af foreningens medlemmer 

uden for bestyrelsen, idet dog et medlem skal være bestyrelsesmedlem” udgår og erstattes af 

”Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper bestående af 

personer, der er valgbare til bestyrelsen, idet dog et udvalgs- eller arbejdsgruppemedlem skal være 

bestyrelsesmedlem.”  

Bestyrelsen foreslår, at § 5, stk. 12, ændres til følgende: ”Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke 

længere opfylder betingelserne for at være valgbar til bestyrelsen efter § 5, stk. 2, bliver 

umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, udtræder vedkommende af bestyrelsen og en 

suppleant indtræder i stedet.”  

Bestyrelsen foreslår, at § 5, stk. 13, ændres ordene ”…måtte udtræde af foreningen …” til ”…måtte 

udtræde af bestyrelsen…”  

 

Afstemning 
Generalforsamlingen stemte for vedtægtsændringen - 1 grundejer stemte imod.  

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indenfor én måned, da der ikke var fremmødt 

2/3 del af de stemmeberettigede grundejere, hvilket kræves til en vedtægtsændring. 
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Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse vedrørende badebro ved 
Esrum Sø. 
Flere grundejere har vist interesse for en badebro til badning, kajak sejlads eller blot som 

udsigtspunkt. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud via 4 aktører, og et budget vil ligge på ca. 

120.000,- som kan tages af formuen. 

Projektet kræver godkendelse, ansøgninger, sagsbehandling mv. som er tidskrævende, hvorfor 

bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse til at arbejde videre med sagen, hvis 

interessen er til stede, inden sådan et projekt igangsættes. 

Flere grundejere udtrykte bekymring for miljø i forhold til affald, øget støjgener fra musikanlæg 

samt problemer med ulovlig parkering. 

 

Afstemning 
Efter afstemning - 54 stemmer for og 42 stemmer imod - gav generalforsamlingen tilkendegivelse 

om, at bestyrelsen kunne fortsætte arbejdet vedr. evt. badebro, således at der senere kan 

fremsættes et konkret forslag til afstemning på generalforsamling. 

Bestyrelsen arbejder videre på et konkret forslag til badebro. 
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Bestyrelsen forslag til fastsættelse af medlemsbidrag for 2021 
Bestyrelsen foreslår uændret medlemsbidrag for 2021 på kr. 2.800,- 

 

Afstemning 
Medlemsbidraget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. 
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Valg til bestyrelsen 
Grundet Corona-pandemien, og dette års forskudte generalforsamling i oktober måned, er 

nedenstående valgperioder derfor følgende: 

• 1 års valgperiode -> varighed af 4 måneder og frem til medio marts 2022 

• 2 års valgperiode -> varighed af 1 år og 4 måneder og frem til medio marts 2023 

 

Valg af formand  
Bestyrelsen forslog Povl Scheel-Bech Kovangen 618, som formand. Jf. vedtægterne skal formanden 

vælges i ulige år, for en 2-årig periode. 

Povl Scheel-Bech blev enstemmigt valgt. 

 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  
Birte Raun, Maglegårdsvej 103, på valg i 2021 for 2 år - genopstiller  

Jørgen Saabye, Kovangen 223, på valg i 2021 for 2 år - genopstiller 

Martin Schou Friis, Kovangen 327, på valg i 2021 for 1 år - genopstiller   

Jane Alberg Andersen, Kovangen 628, genopstiller ikke – Bestyrelsen foreslog Per Møller, 

Kovangen 239 for 1 år. 

Lars Gotlieb tilkendegav på generalforsamlingen, at han ønskede at stille op til bestyrelsen. 

 

Afstemning 
Der blev foretaget skriftlig afstemning, således at de 2 kandidater på valg - der fik flest stemmer, 

blev valgt for 2 år og de 2 kandidater på valg - der fik næstflest stemmer, blev valgt for 1 år og den 

der fik færrest stemmer ikke blev valgt til bestyrelsen. 

Resultat: 

Birte Raun, Maglegårdsvej 103, blev valgt for 2 år 

Jørgen Saabye, Kovangen 223, blev valgt for 1 år 

Martin Schou Friis, Kovangen 327, blev valgt for 2 år 

Per Møller, Kovangen 239, blev valgt for 1 år 

Lars Gotlieb, Maglegårdsvej 121, blev ikke valgt 
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Valg af bestyrelsessuppleanter  
Suppleant på valg i 2021 for 1 år. Bestyrelsen forslår Jane Alberg Andersen, Kovangen 628.  

Suppleant på valg i 2021 for 2 år. Bestyrelsen forslår Jens Lauge, Kovangen 615 

 

Jane Alberg Andersen og Jens Lauge blev enstemmigt valgt. 

 

Valg af revisorer  
Inger Axholm, Kovangen 129A, på valg i 2021 for 1 år, genopstiller ikke. Bestyrelsen forslog Hans 

Jørgen Jensen, Kovangen 501. 

Bjarni Øvlisen, Kovangen 617, på valg i 2021 for 2 år, genopstiller. 

 

Hans Jørgen Jensen og Bjarni Øvlisen blev enstemmigt valgt 
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Eventuelt 
Grundejer mente at foreningens nuværende formue på omkring kr. 800.000,- var for stor, for en 

forening af vores type. Grundejeren mente at der maksimalt burde stå kr. 100.000,- på foreningen 

konto. 

MEH oplyste at forslag vil blive behandlet i bestyrelsen. 

 

Grundejer opfordrede til højt græs i yderligere dele af grundejerforeningens fællesarealer og at 

slåning burde ske med mindre intervaller. 

Svar fra naturplejeudvalget! 

Naturplejeudvalget har flere steder eksperimenteret med at etablere højt græs, blandt andet på 

en stor del af grønningen, men det måtte opgives da udtrykket ikke svarede til forventningerne. 

Med hensyn til Søengen og Slotsengen har vi i en årrække haft en aftale med en landmand som 

høstede græsset i august og brugte det til hestefoder. Vores græs er desværre så forurenet af 

ekskrementer at det ikke egner sig til dyrefoder, og derfor er det ikke længere muligt at få nogen 

landmænd til at høste det uden omkostninger for grundejerforeningen. Vi har derfor i år besluttet 

at ”slagleklippe” græsset og lade det ligge, vel vidende at det gøder engene mere end godt er. 

På grundejerens opfordring vil vi i 2022 se på om det rent økonomisk giver mening at nøjes med at 

”slagleklippe” i oktober/november og få kørt græsset i ”deponi” hvilket er temmelig kostbart. 

 

Grundejer ønskede, at bestyrelsen undersøgte mulighed for en Tema-aften om 

gasfyr/varmepumpe og andre nye energi-tiltag.  

MEH oplyste at bestyrelsen så positivt på initiativet, da ligestillede tema-aftener tidligere har 

været afholdt i grundejerregi. 

 

Referat godkendelse 
Originaludgave af referatet er den 28. oktober 2021 blevet godkendt og underskrevet af dirigent; 

advokat Erik Matthiesen og de to referenter Martin Schou Friis og Per Møller. 
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Referat fra bestyrelsens konstituering 
 

I forlængelse af generalforsamlingen og i henhold til bestyrelsesvalget på 46. generalforsamling 
konstituerede bestyrelsen sig torsdag d. 28. september 2021. 
 

Bestyrelsens sammensætning og tillidsposter/ansvarsområde for 2021/2022: 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem Povl Scheel-Bech Kovangen 618 
Generalforsamlingsvalgt: Formand for grundejerforeningen 
 
Bestyrelsesmedlem Per Møller, Kovangen 239 
Bestyrelsesvalgt: Næstformand 
 
Bestyrelsesmedlem Birte Raun, Maglegårdsvej 103 
Bestyrelsesvalgt: Kasser 
 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Saabye, Kovangen 223 
Formand for Naturplejeudvalget (NPU) og ansvarlig for skovmandsordningen 
 
Bestyrelsesmedlem Martin Schou Friis, Kovangen 327 
Ansvarlig for det akutte stormberedskab og næstkommanderende for skovmandsordningen 

 

Bestyrelses - Suppleanter 

Suppleant Jane Alberg Andersen, Kovangen 628 
Drift- og tilsynsførende for Hjerte-startere 
 
Suppleant Jens Lauge, Kovangen 615 

 

Revisorer 

Bjarni Øvlisen, Kovangen 617 

Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501 

 


