
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
onsdag den 20.marts 

Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, Fredensborg 
 
 
 
 

Kære grundejer 
Hermed indkaldes til grundejerforeningens 39. ordinære generalforsamling.  
Den personlige indkaldelse sker i henhold til foreningens vedtægter § 8 inden udgangen af marts 
måned med et varsel på 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. 

 
Forud for generalforsamlingen inviterer bestyrelsen foreningens medlemmer til hyggelig 
generalforsamlingsmiddag i Saxild Salen kl. 18.30. 
 

OBS! Deltagelse i middagen forudsætter personlig tilmelding med angivelse af menuvalg. 
Personlig tilmelding til foreningens kasserer Laust Sønderkær, mail laustskar@gmail.com eller  
tlf. 40 30 25 43 senest fredag den 15. marts. Efter tilmelding modtager du en middagskvittering, som skal 
medbringes til aftenarrangementet som tilmeldingsbevis. 
 

OBS! Pladsforholdene begrænser deltagerantallet til spisning til max 100 kuverter. 
Tilmeldingerne behandles efter princippet ”først til mølle”! 
 

Restauratør Henrik Rasmussen tilbyder i år 2 valgfri middagsretter til sær-kuvertpris kr. 45.-  
 
Middagsret 1: Klassisk flæskesteg med kartofler, rødkål, surt og sødt og brun sovs. 
eller 
Middagsret 2: Hjemmelavet laksetærte med marineret kartoffelsalat. 
 

For vegetarer tilbyder Henrik Rasmussen en særlig anretning, som kan aftales direkte med 
restauratøren i god tid i forvejen på direkte tlf. 60 67 04 24. 
 

Drikkevarer er for egen regning. 
Flaske øl kr. 25.-, sodavand og cola kr. 20,-, rød- eller hvidvin i glas kr. 35,-, 1/1 flaske vin kr. 165,-. 
Der kan afregnes med Dankort. 

 
Grundejerforeningen serverer under generalforsamlingerne kaffe/te med småkager. 

 
Generalforsamlingens aften 
Kl. 18.30-19.20 generalforsamlingsmiddag med hyggepianist. 
Kl. 19.20-19.40 pause og klargøring til generalforsamlingsforedrag. 
Kl. 19.40-20.00 foredrag ved Styrelsen for Slotte & Kulturejendommes landskabsarkitekt  
                         Christine Waage Rasmussen. 

 
Kl. 20.00 åbning af den 39. ordinære generalforsamling. Se dagsordenen omstående. 
 
 
 
Med venlig hilsen  

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
                               -godt i gang med Den Grønne Vision 2013-2025 

På bestyrelsens vegne     
 
Anders Helner 

mailto:laustskar@gmail.


Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 
 

39. ordinære generalforsamling - dagsorden 
onsdag den 20.marts 

Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, Fredensborg 
 
 
Kl. 19.40-20.00 foredrag ved Styrelsen for Slotte & Kulturejendommes landskabsarkitekt 
 Christine Waage Rasmussen. 
 
Kl. 20.00 Generalforsamlingen starter 
 Velkomst ved formand Anders Helner. 
 
Generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægternes § 8. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning v/formand Anders Helner. 
     Bestyrelsens skriftlige beretning er blevet udsendt vedlagt indkaldelsen. 
 

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab v/kasserer Laust Sønderkær. 
     Det reviderede årsregnskab er blevet udsendt vedlagt indkaldelsen. 
 

4. Indkomne forslag. 
     Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer inden fristen den 15. februar. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent/medlemsbidrag. 
 

6. Valg til bestyrelsen. 
     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 i lige år.  
     Af de 2 suppleanter vælges 1 suppleant i ulige år og 1 suppleant i lige år. 
     Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år med valg af 1 revisor i ulige år og valg af 1 revisor i lige år. 
 

a) Valg af formand. 
     Anders Helner M129 på valg, modtager genvalg. 
 

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
    Laust Sønderkær M103 på valg, modtager genvalg. 

    Margit Bowen K135B på valg, modtager ikke genvalg. 
    Bestyrelsen forslår Inger Axholm K129A 

    Erik Løye-Philipsen K110 ikke på valg før 2014. 
    Lone Borgstrøm K616 ikke på valg før 2014. 
 

c) Valg af suppleanter. 
    Erik Rohrberg K308 1. suppleant modtager ikke genvalg. 
    Bestyrelsen forslår Verner Thomsen M123  

    Kenneth Kristensen K210C ikke på valg før 2014. 
 

d) Valg af intern revisor. 
    Ulf Søgaard M205 på valg, modtager genvalg. 

    Inger Axholm K129A ikke på valg – stiller op til bestyrelsespost. 
    Bestyrelsen forslår Micki Esmann Hellner M331. 
 

7. Eventuelt. 
 
Vedrørende afstemning. 
Bemærk venligst, at der i henhold til vedtægternes § 10 kun kan afgives 1 stemme pr. parcel. Medlemmer kan stemme 
ved fuldmagt dog således, at hver fuldmagthaver kun kan repræsentere 1 medlem ved fuldmagt.  
Bemærk også, at man i henhold til vedtægternes § 2 kun har stemmeret i det omfang man har betalt medlemskontingent 
og ikke på nogen måde er i restance til foreningen af nogen art.  
 

 
Fredensborg den 26. februar 2013 


