
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark – referat ordinær generalforsamling 2012 – side 1 

 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

 
Referat af foreningens 38. ordinære generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 

Festsalen, Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg 
 

I lighed med sidste år samarbejdede Grundejerforeningen og Antenneforeningen om afvikling af de 
to foreningers ordinære generalforsamlinger samme aften. 
 
Først tilbød de to foreninger i fællesskab aftenens deltagere spisning, hvorefter Grundejerforenin-
gen lagde ud med sin generalforsamling. Efterfølgende fulgte Antenneforeningens generalforsam-
ling. 
 
Grundejerforeningens næstformand Erik Løye-Philipsen bød kl. 18.15 velkommen til aftenens 
spisende deltagere og takkede varmt for det meget store medlemsfremmøde og den overvælden- 
de interesse og opbakning til de to foreningers generalforsamlinger. 
 
Under middagen præsenterede Grundejerforeningens formand Anders Helner Grundejerforenin-
gens to hovedsponsorer, Fredensborg Telt- & Serviceudlejning, Kratbjerg, v/ tømrermester Jens 
Ole Pedersen og hustru Linda Pedersen og varehuset Føtex Food, Fredensborg Bycenter, v/ 
varehuschef Joakim Rasmussen. 
 
Herudover deltog som bestyrelsens gæster også Grundejerforeningens husfotograf Jan Iversen og 
indehaver af anlægs- og gartnervirksomheden Den Grønne Gren Peter Rogaard. Hovedsponso- 
rerne, husfotografen og vores primære samarbejdspartner var af bestyrelsen blevet inviteret til 
generalforsamlingsmiddag og det efterfølgende indledende foredrag om Søparkens parcelhus-
byggeri. 
 
Efter fællesspisning blev Grundejerforeningens generalforsamling indledt med et foredrag af 
arkitekt Michael Sten Johnsen omhandlende arkitekten bag parcelhusene i Fredensborg Søpark, 
Henrik Iversen, og hans markante, banebrydende og for 1970erne nytænkte parcelhusbyggeri. 
Et foredrag som lagde op til bestyrelsens efterfølgende tanker og idéer bag ønsket om at skabe en 
overordnet, fælles Grøn Vision for Fredensborg Søparks natur og parcelhusbyggeri. 
 
Arkitekt Michael Sten Johnsens foredrag bekræftede behovet for og nytteværdien af den kends-
gerning, at områdets drift og naturpleje, vedligeholdelse og udvikling overordnet styres af den for 
området udarbejdede og gældende lokalplan F27. 
 
Foredraget efterlod et klart indtryk af den betydning lokalplanen har haft og fremover fortsat vil og 
bør have for en bevarelse af de forhold og omstændigheder der gør, at Fredensborg Søpark kan 
fremstå som så attraktivt et boligområde, som tilfældet er. 
 
Arkitekt Michael Sten Johnsen sluttede sit foredrag med ordene, citat: ”Så endnu engang her til 
sidst, pas på jeres enestående bebyggelse med de smukke friarealer til fælles oplevelse, friluftsliv 
og fuglefløjt, held og lykke fremover”. 
 
Formanden takkede Michael Sten Johnsen for et interessant og informativt foredrag. 
Foredraget vil i løbet af foråret blive lagt ind på foreningens hjemmeside 
www.fredensborgsoepark.dk  
 
Kl. 19.45 forlod arkitekten og de inviterede gæster mødet, og formanden bød forsamlingen velkom-
men til den 38. ordinære generalforsamling.  
 
1. Valg af dirigent 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden antenneforeningens formand Poul Juul som Grundejer-
foreningens dirigent. Poul Juul blev valgt uden modkandidat. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold 
til foreningens vedtægter. 
 
Af de ca. 170 fremmødte medlemmer var 99 stemmeberettigede, hvilket svarede til, at 1/3 af 
Grundejerforeningens medlemmer var mødt til aftenens generalforsamlinger. Der var ingen 
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fuldmagter.  
 
Bestyrelsesmedlem Margit Bowen blev af bestyrelsen foreslået som referent og valgt af general-
forsamlingen. 
 
2. Bestyrelsens beretning  
Formanden aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.  
 
Grundet generalforsamlingens indledende foredrag ved arkitekt Michael Sten Johnsen blev den 
mundtlige beretningen væsentlig afkortet. 
 
Formanden kom i sin beretning blandt andet ind på det store og omfattende arbejde i bestyrelsen 
året igennem med at skabe idé- og arbejdsgrundlaget for en grøn vision. 
 
Også den helt nyudviklede informationsplatform med nyhedsbreve, opdateret hjemmeside og 
samarbejde med mulige fremtidige sponsorer af nyhedsbreve indgik i beretningen. 
 
En vellykket Skt. Hans aften og starten på en større genopretningsplan for Søparkens grønne 
områder samt får i fårefoldene indgik i beretningen. 
 
Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at rette en stor og varm tak til de mange frivil-
lige kræfter, der igennem hele 2011 havde arbejdet med træfældning, buskadsrydning, flisning, 
hjælp til stub- og rodfræsningsopgaver, oprydning og andet praktisk arbejde på fællesarealerne. 
”De mange frivillige hænder har på fremragende vis sparet foreningens grønne vedligeholdelses-
budget for mange penge”, sluttede formanden.   
 
Forsamlingens kommentarer i forbindelse med den mundtlige beretning: 
 
Jørgen Christensen, Kovangen 336: 
Jørgen Christensen henledte bestyrelsens opmærksomhed på de særlige forhold omkring bevoks-
ningen langs søbredden ved Esrum Sø. Inden man evt. tænkte sig at gribe ind i dette følsomme 
beplantningsområde, skulle man nøje tage hensyn til såvel Esrum Sø fredning som lokalplan F27. 
 
Formanden:  
Formanden takkede Jørgen Christensen for de nyttige oplysninger og oplyste, at bestyrelsen i stort 
set alle forhold lænede sig op ad faglig kompetent rådgivning og anvisning. 
 
Verner Kruse Petersen, Maglegårdsvej 335 : 
Jeg flyttede hertil for 13 år siden. Dengang var der et godt samarbejde med Asminderød Savværk 
om blandt andet korrekte og relevante farvekoder på maling og træbeskyttelse til udvendig 
vedligeholdelsesopgaver. Farvekoderne er med tiden blevet forældet og kan ikke mere anvendes. 
Fog Trælast & Byggecenter har i dag ikke nogen samarbejdsaftale med Grundejerforeningen og 
kan derfor ikke oplyse grundejere om nugældende farvekoder. Forslag til bestyrelsen om at indgå 
et samarbejde med Fog. 
 
Formanden:  
Formanden takkede Verner Kruse Petersen for forslaget og oplyste, at bestyrelsen vil arbejde 
videre med det gode og relevante forslag i det omfang Fog Trælast & Byggecenter måtte være 
interesseret. 
 
Forsamlingen tog bestyrelsens mundtlige beretning til efterretning. Bestyrelsens skriftlige beretning 
vedlægges referatet. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendel se 
Kasserer Laust Sønderkær indledte med at oplyse, at det af de to interne revisorer reviderede og 
godkendte årsregnskab for 2011 var blevet udsendt til alle grundejere vedlagt generalforsamlings-
indkaldelsen. 
 
Herefter gennemgik kassereren årsregnskabets forskellige indtægts- og udgiftsposter. 
 
Følgende poster fra årsregnskabet blev uddybet:  
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Restancer 
Der var for 2011 ingen restancer. 
 
Formuepleje  
En del af formuen havde været indsat på en højrentekonto, som for 2011 havde givet en meget 
tilfredsstillende renteindtægt på kr. 11.000. 
 
Områdevedligeholdelse og pleje 
Den største udgift på områdevedligeholdelse havde fortsat i 2011 været græsslåning af parkom-
råderne. 
 
Det gode og tilfredsstillende flerårige kontrakt-samarbejde med gartner- og anlægsvirksomheden 
Den Grønne Gren v/indehaver Peter Rogaard fortsatte i 2011 som en del af den tidligere indgåede 
3-årige samarbejdsaftale. Aftalen vil løbe frem til og med 2013. 
 
Det resterende naturpleje- og vedligeholdelsesbeløb var primært blevet anvendt til udtynding, klip-
ning af buskområder og rydning og/eller beskæring af træer og buske samt stub- og rodfræsnings-
opgaver. 
 
Fårehold i 2011 
7000 kr. var blevet anvendt til etablering og drift af de to fårefolde inkl. omkostninger til fårehold. En 
udgift som samtidig havde sparet Grundejerforeningen for omkostninger til effektiv og omfattende 
ukrudtsbekæmpelse primært af den sejlivede bjørneklo. 
 
2. generation af foreningens hjemmeside 
Der er igen i 2011 blevet brugt mange kræfter, interne som eksterne, på at tilvejebringe og færdig-
udvikle 2. generation af foreningens hjemmeside. I efteråret 2011 åbnede den opdaterede hjem-
meside. 
 
Ny medlemsinformationsplatform 
Der er i løbet af foråret 2011 designet og produceret specielle nye A4 konvolutter, som i 2011 og 
2012 primært skal anvendes til den løbende, sponsorstøttede husstandsomdelte medlems-
information.  
 
I samme periode havde bestyrelsen i samarbejde med ekstern professionel hjælp udviklet princip-
perne for den nye medlemsinformation, nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er efterfølgende året igen-
nem blevet produceret, printet, kuverteret og distribueret af bestyrelsens medlemmer. 
 
I det meste af foreningsåret 2011 og fremover forventer bestyrelsen, at udgifterne til den løbende 
beboerinformation stort set vil være omkostningsneutrale for foreningen grundet gode sponsor-
aftaler. 
 
Kassereren understregede, at det er bestyrelsens store håb og ønske, at mange flere grundejere 
end tilfældet er i dag vil melde sig til det elektroniske nyhedsbrev. Det elektroniske nyhedsbrev vil 
for alvor spare tid, bestyrelseskræfter og i nogen udstrækning også økonomi sammenlignet med 
den printede udgave.  
 
I dag er KUN lidt under halvdelen af foreningens 303 grundejere tilmeldt det elektroniske 
nyhedsbrev. Man kan tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev på www.fredensborgsoepark.dk  
 
Dirigenten konstaterede, at der var en blank revisionspåtegning. 
 
Det reviderede årsregnskab for 2011 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
4. Indkomne forslag fra medlemmer  
Dirigenten konstaterede, at de indkomne forslag var indsendt rettidigt til bestyrelsen i henhold til 
vedtægterne. 
 
De to skriftlige forslag var forudgående for generalforsamlingen blevet udsendt til medlemmerne 
vedlagt generalforsamlingsindkaldelsen. 
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4.1. Hans-Jørgen Jensen, Maglegårdsvej 323:  
Ændringsforslag til det gældende støjregulativ 
Dirigenten gav forslagsstiller Hans-Jørgen Jensen mulighed for at motivere sit forslag. 
Tiderne foreslås ændret og dermed udvidet som følger: 
Hverdage kl. 07.00 – 20.00 (i dag 08.00 – 20.00). 
Lørdage, søndage og helligdage kl. 09.00 – 15.00 (i dag 09.00 – 13.00). 
 
Herefter udspandt der sig en livlig debat for og imod ændringerne.  
 
Dirigenten fandt, at der kunne tages stilling til forslaget ved 2 afstemninger.  
 
Første afstemning omfattede udvidelse af ”støjtiden” på hverdage fra kl. 08.00 – 20.00 til kl. 07.00 
– 20.00. Efter afstemning ved håndsoprækning konstaterede dirigenten et stort flertal for ændrings-
forslaget. Støjtiden på hverdage er derfor fremover ændret til kl. 07.00 – 20.00. 
 
Anden afstemning omfattede udvidelse af støjtiden lørdage, søndage og helligdage fra kl. 09.00 – 
13.00 til kl. 09.00 – 15.00. Efter afstemning ved håndsopretning konstaterede dirigenten overvæl-
dende stort flertal imod ændringsforslaget, der således blev forkastet. Støjtiden lørdage, søndage 
og helligdage forbliver således uændret kl. 09.00 – 13.00. 
 
Kommentar til afstemningsresultatet: 
 
Helmer Knuth, Maglegårdsvej 623: 
Hvordan overholdes regler? 
 
Formanden:  
Formanden svarede Helmer Knuth, at bestyrelsen vil henstille i nyhedsbreve, i velkomst- og indflyt-
ningsbrevet ”Velkommen til nye medlemmer” og på foreningens hjemmeside, at det er vigtigt, at 
det på generalforsamlingen vedtagne støjregulativ følges og overholdes af alle grundejere og dis-
ses håndværkere og hjælpere. 
 
4.2. Nis Engholm, Kovangen 424:  
Forslag vedr. solceller i Søparken 
Forslagsstiller Nis Engholm fik af dirigenten i forbindelse med behandling af sit forslag mulighed for 
at motivere forslaget med at fremvise en kort PowerPoint præsentation. 
 
Forslaget rejste en del kommentarer fra forsamlingen. Interessen blandt grundejerforeningens 
medlemmer for boligopvarmning med solceller har igennem længere tid været stigende. Flere 
grundejere efterlyste mere konkret viden om solceller og anden boligopvarmning baseret på 
vedvarende energi. Også bekymring for at montering af solceller på hustagene ville belaste 
boligernes arkitektoniske udtryk voldsomt indgik i debatten. Nis Engholm oplyste, at han stod i 
spidsen for en nyoprettet solcelle erfa-gruppe, som fremover ville arbejde videre med at indsamle 
oplysninger om boligopvarmning med solceller. 
Interesserede grundejere var velkomne til at tilslutte sig solcelle erfa-gruppen. 
Dirigenten: 
Dirigenten oplyste, at forslag om etablering af solceller på boligernes hustage ikke som sådan kun-
ne bringes til afstemning, idet et sådant forslag ville stride mod områdets lokalplan F27, men at 
generalforsamlingen kunne opfordre den nyvalgte bestyrelse til at arbejde videre med solcellesa-
gen. 
 
Herefter gav dirigenten formanden ordet. 
 
Formanden:  
Formanden fremhævede, at Nis Engholms idé var rigtig god og særdeles relevant. 
 
Bestyrelsen har i sit oplæg til ”Den Grøne Vision 2012-2020” rettet opmærksomheden på andre re-
levante forhold end fællesområdernes genopretning og pleje. Også nye indsatsområder som klima-
beredskab, øget miljøbevidsthed, opdatering af boligernes isolering og fremtidens muligheder for 
anvendelse af vedvarende energi indgår i visionsoplægget.  
 
Fremtidens nye klimavenlige og CO2 reducerende energiformer vil antagelig forudsætte en vis re-
vision eller delvis ændring af dele af lokalplan F27. Det er på denne baggrund derfor helt naturligt, 
at bestyrelsen bestræber sig på at indgå et tæt og forpligtende samarbejde med Fredensborg 
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Kommune omkring opgaven og udfordringen at se nærmere på fremtidens klimavenlige opvarm-
ningsformer herunder solceller og disses betydning for vores nugældende lokalplan. 
 
Formanden henviste til bestyrelsens forslag til ”Den Grøne Vision”, som bestyrelsen ville redegøre 
for og fremlægge under generalforsamlingens dagsordenpunkt 5. 
 
Dirigenten konstaterede, at forslaget hermed var positivt modtaget af bestyrelsen og dermed kom 
til at indgå i bestyrelsens videre arbejde i det omfang forsamlingen under behandling af 
dagsordenens punkt 5 forholder sig positivt til bestyrelsens oplæg og forslag til projektet Den 
Grønne Vision.  
 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse a f foreningskontingent  
5.1. Bestyrelsens orientering om Den Grønne Vision  
 
På bestyrelsens vegne fremlagde formanden bestyrelsens tanker og idéer til projektet ”Den Grøn-
ne Vision”. 
 
Én fælles vision. 
Alle Søparkens mange forskellige aktiviteter og tiltag bør fremover sigte mod ét fælles overordnet 
mål udtrykt ved ”Den Grønne Vision”. Visionen skal således samle, styre og retningsbestemme de 
mange forskellige tiltag på en sådan måde, at aktiviteterne tilsammen sikrer, at visionens mål kan 
indfries. 
 
Definitionen på Fredensborg Søparks Grønne Vision: 
 

Fredensborg Søpark skal med udgangen af 2020 være kendetegnet som et af Danmarks 
smukkeste og mest attraktive boligområde. 

 
Fra vision til virkelighed. 
”Den Grønne Vision” anbefales realiseret og virkeliggjort gennem en flerstrenget  indsats .  
 
Visionen foreslås delt op i 2 primære strenge med tilhørende indsatsområder og handlingsplaner: 
-Natur 
-Energi 
 
Handlingsplanerne og indsatsaktiviteterne bør understøttes ved etablering af et antal særlige kom-
petenceudvalg. 
 

Natur 
Natur - Klima - Miljø 

Natur 
Naturpleje og naturgenopretning af Fredensborg Søparks fællesarealer med udgangspunkt i 
Fredensborg Søparks oprindelige landskabsudtryk og i overensstemmelse med Esrum Sø fredning. 
 
Naturpleje og genopretning på et så CO2 neutralt grundlag som realistisk muligt. 
-Skovning af udpegede områder med overvejende selvsået trævækst. 
-Genopretning af områdets vådområder. 
-Etablering af overdrev og engområde med oprindelig vegetation. 
-Retablering af landskabsmæssige udsigtslinje. 
-Udbygning af dyrefolde på egnede engområder. 
-Fællesarealerne sprøjtefrit område ultimo 2014. 
 
Klima 
Fredensborg Søparks fællesarealer og husparceller bør med en rettidig indsats i det fornødne 
omfang nu og i stigende omfang fremover sikre sig mod eventuelle kommende skadevirkninger 
forårsaget af de stigende nedbørsmængder grundet klimaforandringer. Indsatsen vil i givet fald 
involvere såvel bestyrelse som de enkelte grundejere. Bestyrelsens forebyggende indsats vil dels 
bestå af konkrete tiltag på berørte og udsatte områder af fællesarealerne og dels omfatte 
vejledning og rådgivning til den enkelte grundejer. 
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Bestyrelsen anbefaler klimaberedskabet tilvejebragt således: 
-Kortlægning af akutte, markante problemer på udvalgte områder på fællesareal 2012. 
-Akutafhjælpning 2012-2014. 
-Kortlægning af problemets generelle omfang.  
-Risikovurdering af problemets omfang.  
-Rådgivning til grundejere.  
-Tilvejebringelse af konkrete foranstaltninger for fællesarealer.  
 

Indsats og handlingsplan for Natur anbefales understøttet af det til opgaven nedsatte 
kompetenceudvalg, 
Det Grønne Udvalg 
Natur - Klima - Miljø  
 

Energi 
Energi - Boligisolering - Boligrenovering 

Bestyrelsen anbefalede at Fredensborg Søpark i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes 
klimastrategi frem til og med 2020 reducerer sit samlede CO2 udslip fra parcelhus-opvarmning og 
husholdningsenergiforbrug med op til 25 %. 
 
Bestyrelsen anbefalede reduktionen af CO2 udslippet tilvejebragt gennem følgende konkrete tiltag: 
-Konkret samarbejde med Fredensborg Kommunes klimasekretariat fra 2012.  
-Samarbejde og idéudveksling med foreningen Fredensborg Agenda 21 fra 2012. 
-Medlemsorientering og temamøder om CO2 optimal anvendelse af velegnede brændeovnstyper   
 fra 2012. 
-Medlemsorientering og temamøder om effektiv og korrekt efterisolering af bolig fra 2012.  
-Afdækning af muligheder for anvendelse af vedvarende energi.  
-Medlemsorientering og temamøder om naturgas og forskellige alternative former for vedvarende   
 energi.  
 
Indsats og handlingsplan for energi anbefales understøttet af et til opgaven nedsat 
kompetenceudvalg, 
Energiudvalg 
Energi  - Isolering  - Renovering  

 
 
Arbejdet med virkeliggørelse af Den Grønne Vision. 
Under forudsætning af at generalforsamlingen forholder sig positiv til bestyrelsens forslag til projek-
tet Den Grønne Vision 2012-2020, påbegyndes arbejdet delvist efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsens største tilbagevendende opgave i årene fremover vil fortsat være genopretning og 
pleje af fællesarealerne. Formanden understregede, at med starten på projektet Den Grønne Vi-
sion vil områdevedligeholdelsen allerede fra og med april i år blive præget af visionens nytænkning.  
 
Kassereren illustrerede ved hjælp af Den Grønne Visions oversigtskort principperne for naturgen-
opretning og områdevedligeholdelse. Oversigtskortets opdeling i underområder tydeliggjorde 
vedligeholdelsesindsatsen trin for trin. Print af oversigtskortet blev udleveret til de fremmødte.  
 
Formanden tilkendegav, at en realisering af Den Grønne Vision i sit fulde omfang ville blive en 
større og mere omfattende indsats, som antagelig ville strække sig over en længere årrække. 
Bestyrelsen forholdt sig på nuværende tidspunkt til et visionsforløb frem til og med 2020. 
 
Forholdene omkring etablering af et klimaberedskab var, hvad problemformulering og økonomi 
angik, ganske usikker på nuværende tidspunkt. Først efter et grundigt forarbejde med kortlægning 
af opgavernes konkrete karakter og omfang ville en økonomisk konsekvens kunne opstilles. 
 
Bestyrelsens økonomiske overslag over Den Grønne Vision 2012-2020 omhandlede således 
alene  retablering, genopretning og pleje at Søparkens natur, herunder områdets 2 søer samt 
vådom-råderne. Bestyrelsen forventede, at det samlede investeringsbehov for realiseringen af 
naturdelen af Den Grønne Vision 2012-2020 ville beløbe sig til i alt ca. kr. 500.000. 
 
Bestyrelsen var imidlertid klar til allerede fra og med foråret 2012 så småt at påbegynde det indle-
dende arbejde med temaet ”vedvarende energi” samt en klima-akutindsats på et konkret område i 
fællesarealet i Kovangsområdet. Det indledende arbejde med alternative energiformer vil blive pla-
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ceret i Energiudvalget.  
 
Akutindsatsen på klimaområdet vil blive varetaget af Det Grønne Udvalg.  
 
Investeringen af naturdelen af Den Grønne Vision blev af bestyrelsen foreslået finansieret således: 
Kr. 300.000 dækkes af foreningens budgetter. Det resterende beløb på ca. kr. 200.000 anbefales 
dækket af formuen, som p.t. andrager ca. kr. 450.000. 
 
Bestyrelsens anbefaling omkring involvering af formuen var, at man først efter en generalforsam-
lingsgodkendelse på den ordinære generalforsamling i 2013 bringer dele af formuen i spil. Eksem-
pelvis kunne man tænke sig, at formuen årligt i perioden 2013-2020 i gennemsnit bidrog med et 
beløb i størrelsesordenen ca. kr. 30.000. 
 
Sideløbende med denne finansieringsmodel ville bestyrelsen afdække muligheder for at søge 
fondsmidler og/eller tilskud fra andre relevante tilskudsordninger. 
For at løse denne opgave optimalt ville bestyrelsen nedsætte et særligt udvalg, Økonomiudvalget. 
 
Økonomiudvalget .  
Udover at bistå bestyrelsen med økonomistyring af de mange projekter og opgaver ville Økonomi-
udvalget skulle arbejde professionelt med fundraising, tilskudsansøgninger og sponsoraftaler.  
 
Dirigenten pointerede overfor forsamlingen, at der ved denne generalforsamling ikke skulle stem-
mes om ”Den Grønne Vision” og visionens finansieringsmodel. Bestyrelsen havde imidlertid behov 
for et klart mandat fra forsamlingen angående en princip-beslutning omkring behovet for en grøn 
vision. Bestyrelsen havde også brug for en klar tilkendegivelse fra forsamlingen om behovet for 
arbejdet med fremtidens nye og krævende klimaudfordringer. Udfordringer som var indeholdt i 
visions-forslaget. 
 
 
Forsamlingens kommentarer til visionen: 
Herefter kvitterede forsamlingen for bestyrelsens fremlæggelse af tankerne og idéerne bag projek-
tet Den Grønne Vision med klapsalver.  
 
Dirigenten tog klapsalverne og forsamlingens positive attitude som udtryk for, at forsamlingen viste 
stor interesse for projektet og gerne så, at bestyrelsen arbejdede videre med principperne i projek-
tet Den Grønne Vision. 
 
5.2. Fremlæggelse af budget for 2012 og fastlæggels e af kontingent for 2012 
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget og kontingent. 
 
Pleje, genopretning og vedligeholdelse af de grønne områder/fællesarealer, herunder den særligt 
krævende udgiftspost vedrørende pasning af parkområderne, vil økonomisk blive påvirket af de 
nye og intensiverede aktiviteter foranlediget af forberedelserne til det forventede og omfattende 
arbejde med Den Grønne Vision fra og med 2013.  
 
På den her skitserede baggrund foreslog bestyrelsen en årlig kontingentforhøjelse fra og med 
2012 på kr. 200,00. Det nuværende årlige kontingentniveau på kr. 1.600,00 ønskedes således 
hævet til kr. 1.800,00. Kassereren motiverede forhøjelsen med en illustration over pristalsudvik-
lingen siden kontingentet sidst var blevet reguleret i 2009. Af de kr. 200,00 bestyrelsen anbefalede 
som stigning, tegnede pristalsudviklingen fra 2009 og frem til nu sig alene for de kr. 100,00. Der 
var således i virkeligheden kun tale om en reel kontingentstigning på kr. 100,00. 
 
Denne kontingentstigning ville fremover øge bestyrelsens økonomiske resurser primært til genop-
retning og vedligeholdelse med kr. 60.600. Et beløb, korrigeret for pristallet, som netto ville andra-
ge kr. 30.300. Ikke et stort beløb, men en god begyndelse. 
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Kommentarer til kontingentforslaget: 
 
Jørgen Langhoff, Kovangen 618: 
Jørgen Langhoff anbefalede, at man støttede bestyrelsens forslåede kontingentforhøjelse, som 
Jørgen Langhoff mente, var særdeles rimelig. Med støtte til kontingentforhøjelsen kunne det indle-
dende visionsarbejde påbegyndes, mens bestyrelsen arbejder videre med et detaljeret visions-
oplæg, som bestyrelsen kunne fremlægge på generalforsamlingen i 2013. 
 
Dirigenten konstaterede, at to medlemmer havde udtalt betænkelighed ved kontingentforhøjelse, 
men at han fornemmede, at der i øvrigt var stor opbakning til bestyrelsens forslag til visionsarbejde 
og at kontingentforhøjelsen var nødvendig for at igangsætte dette. Dirigenten konstaterede samti-
dig, at forsamlingen i dag alene tager stilling til kontingentforhøjelse for 2012 og at vi til næste år, 
når vi har set mere til bestyrelsens arbejde med sagen, kan tage stilling til kontingentet for 2013 og 
så fremdeles de følgende år. På denne baggrund spurgte dirigenten, om nogen ville stemme imod 
det foreslåede kontingent på 1.800 kr. for 2012. Da ingen ønskede at stemme imod konstaterede 
dirigenten, at bestyrelsens forslag var enstemmigt vedtaget. 
 
Forsamlingens kommentarer til visionsarbejdet: 
 
Kurt Jensen, Kovangen 632:  
Meget positivt og spændende med de meget visionære tanker og Den Grønne Vision. Visions- 
arbejdet bør fortsætte. 
 
Jan Larsen, Kovangen 204: 
Jan Larsen kommenterede Den Grønne Vision som et stort, flot og meget visionært tiltag. 
 
Kim Sejtzer, Kovangen 228: 
Kim Sejtzer advarede mod at fælde så meget i den lille fårefold, at regnskyl ville ødelægge og 
dermed underminere skråningerne. 
 
Formanden: 
Formanden takkede Kim Sejtzer for opmærksomheden på problemet og ville sikre, at problematik-
ken blev forelagt bestyrelsens rådgivere. 
 
Bettina og Claus Vogel, Maglegårdsvej 219:  
Bettina og Claus Vogel havde indsendt en skriftlig opfordring til bestyrelsen dateret den 15. februar 
2012 om i forbindelse med generalforsamlingen at opfordre alle grundejere i Søparken til at være 
opmærksomme på, at træer på de enkelte parceller ikke voksede sig så store, at de ville skabe 
skygge og/eller blive til ulempe for andre grundejeres udsigtsmuligheder. 
 
Hans-Jørgen Jensen, Maglegårdsvej 323: 
Bestyrelsen bør også indarbejde vindenergi i Den grønne Vision. 
 
Formanden: 
Forslaget er taget til efterretning og vil indgå i bestyrelsens overvejelser i det omfang, vindenergi i 
Søparken og /eller på Søparkens enkelte parceller af fagkundskaben skønnes realistisk. 
 
Frivillig og faglig kompetent hjælp fra grundejere til kompetenceudvalgene: 
 
Hans Brygge, Maglegårdsvej 607: 
Anlægsgartner Hans Brygge ville gerne tilbyde sin frivillige hjælp som kompetencehjælp i Det 
Grønne Udvalg (kompetenceudvalget for naturpleje og naturgenopretning) og dermed aktivt 
bidrage til realiseringen af ”Den Grønne Vision 2012-2020”. 
 
Formanden:  
Formanden takkede Hans Brygge og glædede sig til at møde Hans Brygge i Det Grønne Udvalg. 
 
Steen Sparkov, Kovangen 331: 
Tømrermester Steen Sparkov ville gerne tilbyde sin frivillige arbejdskraft i Energiudvalget primært 
med rådgivning omkring efterisolering og bygningsrenovering. 
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Formanden:  
Formanden takkede Steen Sparkov og så meget frem til samarbejdet med Steen Sparkov.  
 
Allan Borgstrøm, Kovangen 616: 
Virksomhedskonsulent Allan Borgstrøm gav tilsagn om at ville yde kompetencebistand i Energi-
kompetenceudvalget og ved isolerings- og renoveringsopgaver. 
 
Formanden:  
Formanden takkede Allan Borgstrøm for tilsagnet om kompetent hjælp og frivillig bistand i udvalgs-
arbejdet så snart Energi-kompetenceudvalget er etableret her i løbet af marts/april 2012. 
 
Formanden  oplyste, at Hans Becker-Larsen, leder af Skovskolen i Nødebo, ikke deltog i general-
forsamlingen, men havde forud for generalforsamlingen tilbudt sin frivillige hjælp og faglige 
ekspertise til Det Grønne Udvalg. 
 
Formanden takkede Hans Becker-Larsen Maglegårdsvej 603 for sit fine og for Søparken særdeles 
nyttige tilsagn og 
understregede, hvor stor gavn og glæde bestyrelsen ville kunne få af Hans Becker-Larsens faglige 
kompetente indsats i udvalgsarbejdet. Formanden takkede også Hans Becker-Larsen for det store 
frivillige bidrag til arbejdet med Den Grønne Vision og den praktiske rådgivning i forbindelse med 
områdevedligeholdelse igennem 2011. 
 
Formanden  oplyste endvidere, at Jens Lauge Kovangen 615, tidligere fåreholder, ikke deltog i 
generalforsamlingen, men han havde forud for generalforsamlingen og med baggrund i sine 
mange års erfaring med fårehold tilbudt at bistå bestyrelsen og Det Grønne Udvalg med den 
nødvendige vejledning, instruktion og hjælp med fremtidige fårehold. Derudover har Jens Lauge 
beredvilligt tilbudt at føre det daglige opsyn med får i fårefoldene her i 2012. 
Formanden takkede Jens Lauge for den store interesse for visionsarbejdet og for den uvurderlige 
hjælp med igen i år at få etableret fårehold i Søparken. Naturpleje med dyr vil fremover indgå i 
arbejdet med Den Grønne Vision.  
 

6. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsesvalg i henhold til vedtægternes § 5. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter inkl. formanden. 
Formanden vælges for 2 år med valg i ulige år. 
Af den øvrige bestyrelse vælges 2 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. 
Af de 2 suppleanter vælges én suppleant i ulige år og én suppleant i lige år. 
Foreningens 2 interne revisorer vælges for 2 år med valg af én revisor i ulige år og én revisor i lige år. 
  
Valg af formand  
Formanden var i henhold til vedtægterne først på valg i 2013.  
 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110 genopstillede og Lone Borgstrøm, Kovangen 616 nyopstillede.  
Da der ikke var andre kandidatforslag, konstaterede dirigenten, at de to bestyrelseskandidater var 
valgt. 
 
Valg af suppleanter 
Erik Rohrberg, Kovangen 308 og Kenneth Kristensen, Kovangen 210C nyopstillede til henholdsvis 
1. og 2. suppleant. 
Da der ikke var andre kandidatforslag, konstaterede dirigenten, at de to suppleantkandidater var 
valgt. 
 
Valg af intern revisor  
Inger Bach Axholm, Kovangen 129A genopstillede. 
Da der ikke var andre kandidatforslag, konstaterede dirigenten, at revisorkandidaten var valgt. 
 

7. Eventuelt  
Jørgen Christensen, Kovangen 336:  
Bestyrelsens opmærksomhed henledtes på pligten til at snerydde og salte fortov langs Endrupvej. 
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Formanden:  
Formanden svarede, at opgaven var blevet igangsat i efteråret 2011 og allerede havde været ud-
ført af firmaet og samarbejdspartneren Den Grønne Gren i vinteren 2011/12. 
 
Hans-Jørgen Jensen, Maglegårdsvej 323:  
Bad bestyrelsen sikre den fornødne opmærksomhed på mange af områdets praktiske problemer 
og drage omsorg for, at ikke alle kræfterne udelukkende blev brugt på visionsarbejdet. 
 
Formanden:  
Formanden tog på bestyrelsens vegne bemærkningen til efterretning.   
 
Jan Larsen, Kovangen 204 
Jan Larsen berørte problemet med de mange sorte poser med hundeefterladenskaber, som smi-
des rundt omkring på fællesarealernes bede, buske og træer. JL var særdeles utilfreds med, at 
grundejere og andre besøgende på deres hundelufter tur først samler hundens efterladenskaber 
op og anbringer dem i en lille sort plasticpose for derefter at smide posen i naturen. 
 
Jan Larsen’s indlæg afstedkom en kort debat i forsamlingen. Flere af de fremmødte havde de sam-
me erfaringer og oplevelser som JL. Der var i forsamlingen en bred general opfattelse af, at hunde-
ejere SKAL sikre sig, at hundeefterladenskaber indpakket i plastikposer må og skal fjernes helt fra 
fællesarealerne.  
 
Formanden:  
Formanden takkede Jan Larsen for indlægget og supplerede, at bestyrelsen fremover ville omtale 
problemet i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. 
 
Kl. 22.10 konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og at ikke flere ønskede ordet. 
Dirigenten takkede forsamlingen for en god debat og gav ordet tilbage til formanden.  
 
Formanden takkede dirigenten.  
 
Formanden takkede generalforsamlingen for den store opbakning og tillid, der var blevet vist den 
nyvalgte bestyrelse med blandt andet godkendelse af kontingentforhøjelse for 2012 og opbaknin-
gen til fortsatte arbejde med visionsprincippet og det detaljeret økonomioplæg for Den Grønne Vi-
sion.  
 
Afslutningsvis takkede formanden Nybolig, Fredensborg Bycenter, v/ ejendomsmægler Thomas 
Jürgensen for sponsorering af de uddelte farveprint af visionsillustrationerne. 
 
 
 
 
Fredensborg, den 10. maj 2012. 
 
Originalreferatet er underskrevet og dermed godkendt af referenten og dirigenten.  
 
 

_______________________ 
 

____________________ 

Margit Bowen Poul Juul 
Referent Dirigent 

 
 
      


