
Grundejerforeningen Fredensborg 

Søparks 36. ordinære 

generalforsamling mandag den 19. 

April 2010 kl. 19.00 i Sognegården 

 

Foreningens formand Kim Rønnow Sejtzer bød velkommen til den 

36. ordinære generalforsamling. 

Dagsorden for generalforsamling fremgår af vedtægterne §8. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anders Helner, der valgtes uden modkandidat.  

Dirigenten påpegede, at afholdelsen af generalforsamlingen var 

fastsat til april måned og ikke inden udgangen af marts måned, som 

der står i vedtægterne. De fremmødte medlemmer accepterede dog 

denne ændring, hvorefter dirigenten konstaterede, at en enig 

forsamling lovliggjorde generalforsamlingen.  

Der var 25 stemmeberettige medlemmer til stede og 1 

repræsenteret ved fuldmagt, dvs i alt 26 stemmer var 

repræsenteret. 

 

Marianne Schäfer blev valgt som referent 

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det 

forløbne år. 

Formanden aflagde beretning vedrørende foreningsåret 2009. 

 

Svineproduktion på Esrumgård 

Sagen om forøgelse af svineproduktion på Esrumgård er nu afsluttet 

i Naturklagenævnet ,og der kommer ikke flere svin på gården. 

Udgifter til sagens omkostninger tilfalder ikke grundejerforeningen. 

Fællesarealer 

Der har fra beboernes side været en del klager over snerydning og 

pasningen af vores fællesareal. 

Den 3- årige kontrakt med gartnerfirmaet Øhblom a/s er nu opsagt, 

og der er indhentet tilbud fra i alt 3 gartnerfirmaer. 

Bestyrelsen har gået den årlige rundtur med Lindhardt, og der er 

taget beslutning om nødvendige træbeskæringer.  Bent Schäfer er 

fortsat ”skovmand” og forvalter fældning af træ til brænde for 

interesserede.  

Desværre har bonden, der satte sine får ud i fårefolden, opsagt 

aftalen med os fra nu af. Bestyrelsen prøver at finde en alternativ 

løsning på vedligehold af dette område, som jo er begroet med 

bjørneklo. 

Parkering ved B området. 

Der mangler etablerede p-pladser for B området. Resultatet er 

ulovligt parkerede biler, der fjerner udsynet. 

En løsning kunne være, at vi afgav et stykke af fællesarealet til 

udvidelse af den eksisterende p-plads. Bestyrelsen arbejder på en 

løsning af problemet og forelægger løsningsforslag på næste års 

generalforsamling. 

Lokalplan F27 -synlige tagrender 

Bestyrelsen har forsøgt at lempe aftalen med Fredensborg 

kommune mht tilladelse af synlige tagrender, men uden resultat.  

Det påpeges, at alle huse skal have brune tagsten – de fås hos Fog 

trælast i Fredenborg. Skodder skal males i farver lige som andet 

træværk. (Grundejerforeningens bestyrelse har uddybende 

kommentar til dette punkt efter referatet) 

Foreningens hjemmeside 

Det er planen, at hjemmesiden skal have ny platform, med flere 

oplysninger, bl.a med et samarbejde med den lokale 

ejendomsmægler. 

Samarbejde med andre grundejerforeninger 

Bestyrelsen arbejder stadig i samarbejde med andre 

grundejerforeninger ang. kommunens oplæg om ændring af 

offentlige villaveje til private fællesveje. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Foreningens kasserer Hans Jørgen Jensen præsenterede regnskabet 

for regnskabsåret 2009 med følgende kommentarer: 

ang. Vedligeholdelse arealer 352.794 kr. Engen ned til Esrum sø er 

ikke slået, og beløbet er derfor noget lavere end 2008.  

ang. Forsikring 2.927 kr. Forsikringen er ændret fra en fastansat 

medhjælper til en timelønnet medhjælper og er derfor lavere end 

2008. 

Bankskifte 

Bestyrelsen har foretaget bankskifte fra Den Danske Bank til 

Handelsbankens webbank, hvilket gør det nemmere for de 3 

ansvarlige at attestere og kontrollere fakturaer. 

 

Inkassosager 

Det er beboeren selv, der skal betale omkostningerne ved 

inkassosager om manglende kontingentbetaling. 

 

Der var følgende bemærkninger fra medlemmerne: 

K 336: Der mangler 500 kr. i regnskabet som indtægt for et 

mødegodtgørelse med Fredensborg kommune. 

svar: bestyrelsen undersøger sagen. 

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen godkendte 

det fremlagte regnskab. 

 

4. Forslag fra medlemmerne: 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af medlemsbidrag 

Foreningens kasserer Hans Jørgen Jensen præsenterede 

bestyrelsens budgetforslag for 2010. 

 

ang. vedligeholdelse af arealer  435 000 kr. I dette beløb er afsat 

slåning af græsset på engen.  

Bestyrelsen har indgået en aftale med  gartnerfirmaet ”Den grønne 

gren” på grundlag af et tilbud på 267 000 kr. ex. moms. for 1 år. En 

betingelse for aftalen er en hurtig kommunikation med 

tilbagemelding til bestyrelsen efter færdigt arbejde. Der var fuld 

tilslutning fra medlemmernes side til denne aftale. 



ang. Bestyrelsesgodtgørelse 23 000 kr. Det er svært at få folk til 

frivilligt arbejde; derfor er det nødvendigt at forhøje dette beløb. 

Det var der fuld tilslutning til hos medlemmerne. 

Der var følgende bemærkninger fra medlemmerne: 

K338: Hvad dækker 10 000 kr. til møder? 

svar: det dækker bl.a leje af lokale til generalforsamling, fortæring til 

møder etc. 

 

Dirigenten konstaterede forsamlingens tilslutning til budgettet for 

2010 med uforandret årligt medlemsbidrag på 1 600 kr. 

 

6.a.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Da kasserer Hans Jørgen Jensen ikke ønskede genvalg , blev  Anders 

Helner , Maglegårdsvej 129 valgt som bestyrelsesmedlem uden 

modkandidater. 

Erik Rohrberg var villig til genvalg 

 

6.b.  Valg af 1 suppleant 

Da suppleant Lars Hansen ikke ønskede genvalg, blev Margit 

Bowen, Kovangen 135 B valgt som suppleant uden modkandidater. 

6.c.  Valg af 1 revisor 

Da revisor Ingrid Fossar Larsen ikke ønskede genvalg, blev Inger 

Bach Axholm, Kovangen 129 A valgt som revisor uden 

modkandidater. 

7. Eventuelt 

K 314: Hvor meget jord skal der afgives fra fællesarealet til udvidelse 

af p-pladsen ved B- husene? 

svar: det vides ikke endnu 

K336: Det er en god ide at spørge kommunen i denne sag mht til 

omkostningerne, som ikke skal betales af grundejerforeningen! 

Konklusion: Bestyrelsen arbejder videre med sagen og kommer med 

et konkret forslag. 

K338: Det er et problem, at der hvirvler så mange blade rundt samt 

papirstykker i området og i haverne. Kan bestyrelsen komme med et 

forslag evt. indkøb af en støvsuger til blade? 

svar: bestyrelsen vil vurdere problemet. 

K512: Hvordan undgår vi brug af kemiske bekæmpelsesmidler i 

fårefolden, nu hvor fårene ikke spiser bjørnekloen?  

K309: Måske skulle vi have en fællesarbejdsdag for alle medlemmer, 

så bjørnekloen slås ned? 

svar: bestyrelsen prøver at finde en alternativ løsning. 

K336: Får vi borde/bænke tilbage til engen ved søkanten? 

svar: ja bestyrelsen vil sørge for det snarest. 

K115: Hegnet omkring søen er beskadiget og trænger til udskiftning. 

Hvem vedligeholder det? 

svar: det gør vi – bestyrelsen vil snarest besigtige skaderne. 

K145: Skiltet ”Fredensborg søpark” ved indkørslen er ligeledes 

beskadiget og skal repareres.  

svar: bestyrelsen ser også på det. 

M607: Hvor kan vi købe de brune teglsten til husenes tage? 

svar: De købes hos Fog Byggecenter i Fredensborg. 

 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål under eventuelt erklærede 

dirigenten generalforsamlingen for afsluttet . 

 

 

Fredensborg den 4. maj 2010 

 

Marianne Schäfer                                   Anders Helner 

Referent  Dirigent 

Grundejerforeningens uddybende kommentar til Lokalplan F27 

Synlige tagrender 

Da kommunen henviser til et afslag fra 1997, til trods for at 

de i 1997 – 1998 gav byggetilladelse til de sidst byggede 

boliger i grundejerforeningen, kunne få synlige tagrender. 

Vi gennem gik lokalplanen, ved denne lejlighed, til dels 

også for ikke at fejltolke den, bl.a. spurgte vi om vores tegl, 

her  var svaret at der kun er krav til at tagstenene er brune, 

det må gerne være enten, Falstegl eller vingetegl.  

Ligeledes står der i lokalplanen, at de små 117m2 huse på 

Maglegårdsvej udestuer ikke må bruge den Nordlige væg til 

endevæg, men udestuen skal placeres ud foran stuen, men 

på detaljetegningerne står der at man skal bruge 

havemuren, som endevæg, og dette er også illustreret, til 

dette spørgsmål svaret kommunen, at det altid er det 

skrevne ord der tæller, og det selvfølgeligt var uheldigt.  

Vi spurgte også efter hvor der står beskrevet om vi må 

fjerne vinduer, og erstatte dem med skodder, der står 

nemlig at skodder skal males i farver, som andet træværk, 

Dette har vi ikke fået svar på. 

 


