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Generalforsamlingsreferat 2013 
 
Referat af Grundejerforeningen Fredensborg Søparks 39. ordinære generalforsamling afholdt den 
20. marts 2013 i Restaurant Fredensborghusene. 
 

Anders Helner introducerede dette års gæstetale på generalforsamlingen, landskabsarkitekt 
Christine Waage Rasmussen fra Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme. 
 

Christine Waage Rasmussen  
 

Spørgsmål fra forsamlingen til Christina Waage Rasmussens indlæg  
Hvad bliver der af vores kælkebakke? 
Svar: Den bliver til 2, én for de modige og én for de mindre modige, som nederst samles i én. 
 

Hvornår bliver træerne ved søen fældet? 
Svar: De fældes senere i år. 
 

Hvem ejer grusgraven? 
Svar: Det gør ”Vor Herre”, men Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme har påtaget sig opfyldning 
og anlæg af en stigennemgang fra Fredensborg Søpark til Slotshaven. 
 

1. Valg af dirigent 
Anders Helner foreslog på bestyrelsens vegne Advokat Christian de Jonquières, som valgtes med 
applaus.  
 

Christian de Jonquières takkede for valget og påbegyndte afviklingen af den ordinære 
generalforsamling både veloplagt og morsomt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 
Med indkaldelsen havde medlemmerne modtager bestyrelsens skriftlige beretning samt det 
reviderede årsregnskab med regnskabsnoter og bestyrelsen forslag til kontingent for 2013. 
 

På dirigentens anmodning blev der blandt forsamlingen udpeget 2 stemmetællere, Margit Bowen 
og Niels Axholm. 
Dirigenten konstaterede herefter, at 84 stemmeberettigede medlemmer var til stede, og et enkelt 
medlem var repræsenteret ved fuldmagt.  
 

2. Bestyrelsens beretning: 
Formand Anders Helner (AH) aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.  
I den mundtlige beretning henviste AH til den omfattende skriftlige beretning, som alle medlemmer 
havde modtaget i god tid inden generalforsamlingen. 
AH indledte med at fremhæve, at det nu var 40 år siden foreningen blev etableret.  
Foreningens første vedtægter forelå underskrevet af den daværende borgmester den 2. oktober 
1973. Det var med andre ord grundejerforeningens 40 års fødselsdags-generalforsamling år. 
 

Herefter tydeliggjorde AH omfanget af bestyrelsens hovedansvar med det altoverskyggende 
ansvar og opgaven, vedligeholdelse af de grønne fællesområder.  
AH fremhævede arbejdets omfang ved at fremlægge Søparkens størrelsesangivende nøgletal.  
Det samlede areal er i alt på ca. 102 td. svarende til ca. 559.000 2m. 
Heraf andrager det bebyggede areal ca. 34 td. svarende til ca. 186.000 2m. 
Fællesarealerne, som løbende vedligeholdes af grundejerforeningen, andrager ca. 68 td. hvoraf 
plænerne alene udgør ca. 26 td. svarende til 141.000 2m. 
Altså, et betragteligt areal når man taler om naturpleje, løbende tilsyn og vedligeholdelse og 
diverse naturgenopretningsopgaver. 
 

Arkitekterne Michael Sten Johnsen og Henrik Iversen  
Herefter henviste AH til sidste års generalforsamling hvor arkitekt Michael Sten Johnsen holdt 
foredrag om Søparkens parcelhusbyggeri og arkitekten bag, arkitekt Henrik Iversen. 
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AH fremhævede vigtigheden af, at vi alle respekterer den gældende lokalplan og i særdeleshed 
når det gælder vores parcelhuse.  
”Vores huse, carporte og udhuse udgør den vigtigste del af Den Grønne Visions mål. 
Velbevarede parcelhuse som alle afspejler arkitekt Henrik Iversens oprindeligs store plan for 
Søparken er og bliver det væsentligste bidrag til visionen. 
En respekt vi ofte glemmer og/eller overser, når vi løbende vedligeholder, opdaterer, tilbygger og 
reparerer vores huse og carporte”. 
 

Den Grønne Vision 
AH lagde nu op til dette års generalforsamlings helt store beslutning, officiel vedtagelse af 
bestyrelsens oplæg til Den Grønne Vision 2013-2025. 
Med visionens ordlyd ”Fredensborg Søpark skal med udgangen af 2025 være kendetegnet ved at 
være et af Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder” skal en flerstrenget omfattende 
indsats årene fremover sikre, at efterspørgslen for at bo i Søparken overstiger udbuddet og 
dermed sikre værdien af såvel de menneskabte som naturskabte herlighedsværdier. 
 

AH fortsatte ”vi skal bevare hvad vi har og pleje og passe vores værdier således, at vi til stadighed 
kan fastholde Søparken som et yderst attraktivt boligområde. 
Vi skal erkende til fulde, at lokalplan F27 ikke er en besværlig udfordring, men det bedst tænkelige 
værktøj til denne bevaringsopgave”. 
 

”Men, Den Grønne Vision og ønsket om at fastholde Søparkens herlighedsværdier kommer ikke af 
sig selv. 
Vi må gennem vores stærke fællesskab investere i fremtiden og det er det Den Grønne Vision i 
bund og grund handler om. 
Vi skal i fællesskab over den næste overrække frem til ca. 2025 investere i størrelsesordene ca. 
200.000-300.000 i visionsarbejdet. 
De 68 td. skal nænsomt passes, tilpasses, oprettes og løbende være under kyndigt opsyn og 
vurdering”. 
 
AH understregede, ”at det er først og fremmest her bestyrelsens store ansvar ligger. Så stort og 
betydningsfuldt er dette ansvar, at ansvaret nøje er beskrevet i lokalplanens bilag 7 og 8.  
Et ansvar bestyrelsen tager meget alvorligt. 
Dette kommer bedst til udtryk ved de faglige rådgivere bestyrelsen siden 2011 løbende har knyttet 
til bestyrelsesarbejdet og som har ført til udarbejdelsen af væsentlige dele af grundlaget for Den 
Grønne Visions indsatsplan”. 
 

Men fortsatte AH, ”den Grønne Vision er andet end naturpleje. Bestyrelsen har også ønsket at 
indarbejde forhold som klimaberedskab, vedligeholdelse af vådområder, fremtidens co2 venlig 
energiforsyning og energirenovering af boliger i visionens indsatsplan. 
Visionen er således udtryk for en flerstrenget indsats, som på afgørende områder vil bidrage 
væsentlig til realisering af Den Grønne Visions mål, at Fredensborg Søpark skal med udgangen af 
2025 være kendetegnet ved at være et af Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder” 
 

”Tilbage i 2011 modnedes tanken hos bestyrelsen om én fælles vision for Fredensborg Søpark.  
På generalforsamlingen i 2012 fik visionstankerne en overbevisende medlemsinteresse og 
forsamlingens positive og interesserede tilkendegivelse blev dermed for alvor startskuddet til de 
visionsbeslutninger vi i dag lidt senere i dagsordenen i fællesskab bør træffe”. 
 

Den grønne Visions værktøjer 
”Den Grønne Visions værktøjer” kunne man meget rammende betegne de faglige kompetente 
personer bestyrelsen har knyttet til visionsopgaverne. Her tænkte AH først og fremmest på 
samarbejdet med Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme ved landskabsarkitekt Christine Waage 
Rasmussen, forstkonsulent og underviser på Skovskolen i Nødebo Hans Becker-Larsen og have- 
og landskabsarkitekt Mette Rønne samt indehaver af Anlægs- og Gartnervirksomheden Den 
Grønne Gren Peter Roegaard. 
Også Fredensborg Kommunes klimasekretariat, landskabsafdeling og miljøafdeling indgår i 
samarbejdet. 
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Naturpleje med får 
AH fortsatte, ”naturpleje med får er og vil forhåbentlig også i fremtiden være en del af 
visionstankens værktøjskasse. 
Igen i 2013 udsætter vores gode samarbejdspartner og professionelle fåreholder Helle Poulsen får 
i foldene under kyndigt opsyn af vores lokale fåreopsynsmand og tidligere fåreholder Jens Lauge 
Laugesen. 
Fårene skal bidrage på den bedste og mest naturlige måde til naturpleje. Ud over at bidrage til 
græsslåningen skal fårene indgå i bekæmpelsen af bjørneklo”. 
 

Skovmandsordningen 
AH glædede sig over Skovmandsordningen, som  skulle blive en helt ny del af visionens 
værktøjskasse.  
Mange af de kommende års fældningsopgave skal udføres af Søparkens professionelle korps af 
frivillige skovmænd alle optaget i den såkaldte Skovmandsordning. 
Skovmændene arbejder frivilligt mod betalin efter princippet ”brænde for arbejde”. 
En god ordning for Søparken og i særdeleshed for bestyrelsens vedligeholdelsesbudget. 
 

AH afrundede bestyrelsens mundtlige beretning med at byde velkommen til et spændende og 
aktivt 2013, som blandt andet vil byde på bestyrelsens invitation til den traditionsrige Skt. Hans 
aften, temamøde om energirenovering og fortsættelse af energi-projektet med ”For enden af vejen 
2”, natur-tur i området med visionens fagfolk som guide og igen det store motionsløb Esrum Sø 
Rundt igennem Søparken. 
Alt i alt, igen et spændende og aktivitetsfyldt medlems år. 
 

Afslutningsvist takkede AH Søparkens sponsorer.  
Sponsorer, som har muliggjort en stor del af de aktiviteter foreningsåret 2012 har budt på.  
Tak til hovedsponsor Fredensborg Telt- & Serviceudlejning ved Jens Ole og Linda Pedersen. 
Tak til Føtex Food Fredensborg ved varehuschef Joakim Rasmussen. 
Tak til Danske Bank Fredensborg afdeling ved filialdirektør Marianne Terp Holm. 
Tak til Fog Trælast & Byggemarked ved afdelingschef Claus Hammer. 
Tak til Ejendomsmægler Thomas Jürgensen Nybolig Fredensborg. 
Tak til Tømrermester Christer Rasmussen Tikøb. 
Tak til restauratør Henrik Rasmussen Restaurant Fredensborghusene. 
 

”Også en stor tak til Antenneforeningens bestyrelse og bestyrelsesformand Poul Juul med 
hvem grundejerforeningens bestyrelse har haft et forbilledligt samarbejde”, fortsatte AH.  
 

Til sidst takkede AH bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og interne revisorer for det store arbejde, 
alle havde lagt i 2012. 
 

AH takkede medlemmerne for foreningsåret 2012 og den store opbakning og positive interesse der 
havde været udvist bestyrelsesarbejdet. 
 

Forsamlingens spørgsmål og kommentarer til beretningen 
K129, Birgitte Garde 
Hvor og hvornår bliver der fældet og plantet? 
Svar:  
Den grønne Vision fremlægges i dag af udvalgets formand Lone Borgstrøm, og udvalgets 
konsulent Mette Rønne til forsamlingens endelige godkendelse.  
Arbejdet med Den Grønne Vision vil fremover strække sig over en længere årrække foreløbigt frem 
til 2025.  
Den detaljerede indsatsplan vil Det Grønne Udvalg løbende orientere om via 
medlemsinformationer, temamøder og naturture i Søparken. 
Af indsatsplanen vil fældninger, oprydningsopgaver og nyplantninger fremgå således, at alle 
grundejer løbende kan følge med i naturpleje- og genopretningsarbejdet.  
 

Fra forsamlingen:  
Hvor meget skal fældes og fjernes? 
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Svar:  
Der vil blive fældet under kyndig vejledning og loyalt iht. Den Grønne Visions mål. 
Primært vil det være områder med koncentration af selvsåede træer, vildtvoksende krat, og træer 
som grundet sygdom bør fældes. 
Enkelte steder tæt på parcelhusbyggeri kan visse træer have nået en størrelse, som af fagfolk 
skønnes uhensigtsmæssigt ligesom enkelte træer af hensyn til udsigtslinjers bevarelse vil blive 
beskåret/fjernet. 
 

K 333, Jørgen Christensen 
Foreningens vedtægter omtaler kun vedligeholdelse af fællesarealerne. 
Vedtægternes § 3 omtaler, at der kun kan tilplantes med egnsudbredt beplantning, og det skal 
overholdes. 
Svar:  
Enig, det er også det bestyrelsen har besluttet at gøre.  
Lokalplanen overholdes naturligvis.  
Det er det grundlæggende princip i Den Grønne Visions tankegang. Men fællesarealerne trænger 
til en forstærket indsats både hvad vedligeholdelse og genopretning angår. Det er hovedårsagen 
til, at bestyrelsen har knyttet faglige og kompetente rådgivere til Den Grønne Visions arbejde med 
Søparkens natur. Kompetence rådgivere som landskabsarkitekt Mette Rønne, forstrådgiver og 
lærer på Skovskolen i Nødebo Hans Becker-Larsen, landskabsarkitekt fra Styrelsen for Slotte- & 
Kulturejendomme Christine Waage Rasmussen og Peter Roegaard fra Anlægs- og 
Gartnervirksomheden Den Grønne Gren.  
 

Beretning fra Energi- & Miljø udvalget: 
Ved udvalgets formand Erik Løye-Philipsen 
Bilag 2 Energi- & Miljøudvalgets beretning vedlægges. 
 

Spørgsmål til Energi- & Miljøudvalgets beretning 
K522, Hansen:  
Luft til vand varmepumpe koster kr. 35.000 mere end et gasfyr. 
Svar:  
Det er korrekt. Et gasfyr koster ca. kr. 50.000, og luft til vand varmepumpe koster ca. kr. 85.000.  
 

M339, Jan Nørgård Petersen 
Kan man udlægge jordvarmerør på fællesarealerne? 
Svar:  
Antagelig ja.  
Med det vil i givet fald forudsætte to forhold. Dels forudsættes en tilladelse fra Fredensborg 
Kommune og fredningsmyndighederne, og dels kræver beslutningen at forslaget forudgående 
behandles på en generalforsamling. Det samme vil efter bestyrelsens vurdering være tilfældet for 
alle forslag (f.eks. solceller), der vedrører anvendelse af fællesarealerne til energiproduktion eller 
andet. 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 
Ved Laust Sønderkær, kasserer. 
Laust Sønderkær forelagde det reviderede årsregnskab med noter for 2012 fremsendt til 
medlemmerne sammen med indkaldelsen. 
Årsregnskabet udviste et overskud på kr. 322 mod budgetteret kr. 100 samt en egenkapital pr. 
31.12.2012 på kr. 445.985. 
 

Spørgsmål til revideret regnskab  
M339, Jan Nørgård Petersen 
Hvordan kan udbringningsomkostningerne blive kr. 20.768? 
Svar:  
Beløbet er udtryk for den reelle omkostning til produktion af nyhedsbreve og de dertilhørende 
kuverter. 
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Distributionen (den fysiske omdeling) er omkostningsneutral for foreningen, idet 
bestyrelsesmedlemmerne selv uden beregning sørger for distribution i Søparken (i alt 303 kuverter 
med indhold). 
Siden 2011 har bestyrelsen løbende årene igennem kraftigt opfordret foreningens medlemmer til 
hurtigst muligt at tilslutte sig foreningens elektroniske nyhedsbrev. 
Det er imidlertid fortsat kun ca. 50 % af medlemmerne, som i dag modtager den elektroniske 
udgave, desværre. 
Det er bestyrelsens klare opfattelse, at den løbende medlemsorientering er af stor betydning og at 
man fortsat må arbejde meget energisk på, at ALLE medlemmer tilslutter sig den elektroniske 
information, således at foreningen hurtigst muligt udelukkende kan benytte e-mail til almindelig 
løbende medlemsorientering. 
Den siddende bestyrelse overvejer fortsat at udsende af indkaldelse til generalforsamling vedlagt 
diverse nødvendige bilag (bestyrelsens skriftlige beretning, revideret årsregnskab, budgetforslag 
og evt. medlemsforslag) både via elektronisk post og i printet form. Ligeledes vil den siddende 
bestyrelse efter afholdelse af generalforsamling antagelig udsende referat af generalforsamlingen 
både elektronisk og i printet form. 
Disse to udsendelser med diverse vedlagte bilag udgør en ikke uvæsentlig del af de årlige 
orienteringsomkostninger.  
 

M339, Jan Nørgård Petersen:  
Hvad bruges differencen på kr. 100.000 mellem græsslåning og til totalbeløbet til? 
Svar:  
Differencen er udtryk for den vifte af naturplejeopgaver, som falder uden for græsslåning, men som 
bestyrelsen er forpligtet til at udføre som en del af den løbende naturpleje og vedligeholdelse af 
Søparken jævnfør lokalplanen. 
Opgaver som klipning/beskæring af buske, lugning, buskrydning, ukrudtsbekæmpelse, 
træfældninger, rod- og stubfræsning, reparation af stisystemer, tilsyn med de 3 søer, udtynding og 
småvedligeholdelse af 2 af de 3 søer, tilsyn med hegn og småudbedringer ved vådområder samt 
flisning og bortkørsel af grenaffald. 
 

M339, Jan Nørgård Petersen:  
Kan andre måder for besparelser foreslås? 
Svar  
Poul Juul: Tilmelding til e-mail og online orientering fra langt større antal medlemmer. Det offentlige 
stiller nu krav til borgerne herom. Tak til bestyrelsen for alle arrangementer og anerkendelse af 
omkostningerne. 
 

K333, Jørgen Christensen:  
Ved enkelte lejligheder er alle modtagernes e-mail adresser synlige på mails. 
Svar:  
Bestyrelsen har ikke på nogen måde hørt om dette forhold.  
Er en fejl opstået hvilket vil være ganske uforståeligt, er det utilsigtet. Ved rundsending er e-mail 
adresserne altid skjult. 
 

Herefter kunne dirigenten konstatere at spørgsmål til det reviderede regnskab var udtømt. 
Forsamlingen godkendte årsregnskabet uden bemærkninger.  
 

4. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der fra medlemskredsen ikke var indkommet forslag til behandling på 
den ordinære generalforsamling. 
 

Beretning om Den Grønne Vision: 
Ved formand for Det Grønne Udvalg, Lone Borgstrøm. 
Bilag 3, Det Grønne Udvalgs beretning vedlægges. 
 

Spørgsmål 
M219, Betina Mayer:  
Hvorfor skal deltagerne i skovmandsordningen selv betale for udstyr? 
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Svar:  
Skovmandsordningen er en frivillig ordning, hvor den enkelte skovmand deltager efter aftalen 
”brænde for arbejde”.  
Ordningen er tænkt som en stor hjælpende hånd til realisering af Den Grønne Vision. 
Indsatsen fra Skovmandsordningen er således omkostningsneutral for foreningen og hermed 
udtryk for en stor og betydelig hjælp til opgaven, at realisere Den grønne Visions mål.  
Der er på nuværende tidspunkt ikke i budgettet 2013-2014 afsat økonomiske midler til dækning af 
den enkelte skovmands eget sikkerhedsudstyr og værktøj.  
Skovmandsordningen vil fremover blive markedsført internt i foreningen med det formål, at 
tiltrække andre og nye interesserede grundejere med lyst og energi til skovmandsarbejde.   
 

M217, Karen Brolev:  
Kan man rekvirere en skovmand? 
Svar: 
Nej, ordningen administreres af bestyrelsen, og er alene etableret med det formål at arbejde for 
Det Grønne Udvalg på fællesarealerne. 
 

Fra salen:  
Man finder hvide strips overalt i fællesarealerne. Har selv samlet ca. 50 stk. 
Svar:  
Vi har ved flere lejligheder taget fat i Dansk Reklame Uddeling, som lover at påtale det overfor 
uddeleren. Desværre skiftes uddeler ofte. 
 

Indlæg ved Den Grønne Visions eksterne konsulent, landskabsarkitekt Mette Rønne. 
 

Spørgsmål til Mette Rønnes indlæg: 
K314, Lone Djørup:  
Hvor forestiller man sig beplantning med buske? 
Svar:  
Buskbeplantninger vil fremover finde sted flere forskellige steder i Søparken efter kyndig og faglig 
vejledning. 
Typiske områder som i fremtiden i større eller mindre omfang vil blive beplantet med forskellige 
buske, vil f. eks. være skelbevoksning mod Søparkens naboområder (Endrupgård og Öbloms 
Anlægs- og Gartnervirksomhed), langs stamveje, ”grønningen” og på dele af skråningerne.  
 

K532, Poul Juul, Antenneforeningen:  
Svarede vedr. transformerkasser ved husgavle og stamveje. 
Oplyser, at udskiftede skabe er erstattet af grønne skabe samt at nogle skabe, som er 
uhensigtsmæssigt placeret, bliver flyttet. 
 

K333, Jørgen Christensen:  
Overholder beplantningsplanerne lokalplan F27? 
Svar:  
Ja, lokalplanen overholdes. Det er som tidligere nævnt netop hovedårsagen til, at bestyrelsen har 
knyttet faglige og kompetente rådgivere til Den Grønne Visions arbejde med Søparkens natur. 
Kompetence rådgivere som landskabsarkitekt Mette Rønne, forstrådgiver og lærer på Skovskolen i 
Nødebo Hans Becker-Larsen, landskabsarkitekt fra Styrelsen for Slotte- & Kulturejendomme 
Christine Waage Rasmussen og Peter Roegaard fra Anlægs- og Gartnervirksomheden Den 
Grønne Gren.  
 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af  
Kontingent/medlemsbidrag  
Ved Laust Sønderkær (LS), kasserer. 
LS forelagde bestyrelsens budgetforslag med noter for 2013. Budgettet udviste forslag til 
kontingent for kalenderåret pr. medlem på kr. 1.840. Et forslag som var fremsendt til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen. 
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Budgetforslaget udviste et resultat efter ordinære udgifter på kr. 120, ekstraordinære udgifter kr. 
50.000 resulterende i et underskud efter ekstraordinære udgifter kr. 49.880. 
Med henvisning til generalforsamlingen 2012, hvor de fremmødte medlemmer gav udtryk for en 
positiv indstilling til, at bestyrelsen arbejdede videre med principperne for Den Grønne Vision, 
uddybede Laust Sønderkær, at de budgetterede ekstraordinære udgifter kr. 50.000 vil være til 
dækning af omkostninger for ekstraordinær arealpleje i henhold til Den Grønne Vision i årene 2013 
og 2014 således, at den del af beløbet der ikke forbruges i 2013 i årsregnskabet vil være hensat til 
samme formål i 2014. 
 

Spørgsmål fra forsamlingen til kontingent og budgetforslag 
K129A, Niels Axholm:  
Niels Axholm foreslår, at kontingentet sættes op med kr. 200 til kr. 2.000 for 2013 i stedet for 
bestyrelsens forslag kr. 1.840, som er en pristalsregulering af 2012’s kontingent kr. 1.800. 
LS svar: 
Forstår jeg det korrekt, mener du at kontingentet bør sættes til kr. 2.000 for 2013 samt at bruge kr. 
50.000 af formuen som foreslået i fremlæggelsen af budget 2013. 
Niels Axholm: Ja, det er mit forslag. 
 

M339, Jan Nørgård Petersen:  
Forslår brugerbetaling ved arrangementer, som f.eks. Skt. Hans festen. 
Svar: 
LS svarede, at det efter bestyrelsens opfattelse ikke ville være i medlemmernes interesse at 
opkræve brugerbetaling ved de relativt få medlemsarrangementer der afholdes. Bestyrelsen er af 
den opfattelse, at der p.t. ikke vil være flertal for brugerbetaling for arrangementer. 
Bestyrelsen har siden 2011 helt bevidst søgt at styrke medlemmernes mulighed for at mødes i 
fællesskabets midte under uformelle, afslappede og hyggelige rammer.  
Dette har den siddende bestyrelse søgt ved især to tilbagevendende årlige arrangementer, 
generalforsamlingen og Skt. Hans aften. 
Med en markant stigende medlemsinteresse årene igennem har bestyrelsen taget dette forhold 
som udtryk for, at foreningens medlemmer værdsætter det sociale indhold i såvel 
generalforsamlingerne som ved de tilbagevendende Skt. Hans aftener.  
Den siddende bestyrelse har på denne baggrund besluttet fortsat primært ved Skt. Hans og 
generalforsamlingen at fortsætte denne fremgangsmåde, som er ved at blive en form for god og 
påskønnet tradition.  
 

Dirigenten oplyste forsamlingen om, at forslaget om en kontingent/medlemsbidragsforhøjelse på 
kr. 160,00 i forhold til bestyrelsens forslag ikke kunne sættes til afstemning, da forslaget, jævnfør 
foreningens vedtægter, ikke var varslet i indkaldelsen samt ikke var blevet indsendt som skriftligt 
forslag til bestyrelsen inden fristens udløb d. 15.2.2013.  
 

Dirigenten fastslog, at der ikke i punkt 5 i den vedtægtsbestemte dagsorden er anført noget om at 
budgettet skal godkendes. Godkendelsen sker derfor gennem en godkendelse af 
medlemsbidraget. 
 

Medlemsbidraget på kr. 1.840,00 blev herefter enstemmigt vedtaget.  
 

6. Valg til bestyrelsen: 
a) Valg af formand 
Anders Helner, M129, var på valg og modtog genvalg. Blev genvalgt 
 

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Laust Sønderkær M103, var på valg, modtog genvalg. Blev genvalgt.  
 

Margit Bowen, K135B, på valg, modtog ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslog Inger Axholm, K129A. Blev valgt uden modkandidat. 
 

Erik Rohrberg, K308, 1. suppleant modtog ikke genvalg. 
Bestyrelsen forslog Verner Thomsen, M123. Blev valgt uden modkandidat.  
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Valg af revisor (1) 
Ulf Søgaard, M205, på valg, modtog genvalg. Blev genvalgt.  
 

Valg af revisor (2) 
Inger Axholm, K129, var ikke på valg men opstillede til bestyrelsesvalget. 
Bestyrelsen foreslog Micki Esmann Helner, M331. 
 

Spørgsmål til valg af revisor (2) 
M339, Jan Nørgård Petersen:  
Der er navnesammenfald mellem formanden og den foreslåede kandidat til revisor (2), er der også 
familiesammenfald? 
Svar: 
Anders Helner svarede, ja, Micki Esmann Helner er min svigersøn bosiddende på  
Maglegårdsvej 331. 
 

M339, Jan Nørgård Petersen:  
Jeg finder det uheldigt med familierelation mellem formanden og en revisor. Jeg stiller mig derfor til 
rådighed til valg af revisor. 
 

Dirigenten konstaterede, at der nu var to kandidater til posten som revisor, hvorfor der blev afholdt 
skriftlig afstemning om posten.  
Efter stemmeoptælling havde Micki Esmann Helner 51 stemmer og Jan Nørregård Petersen 5 
stemmer. 
 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Micki Esmann Helner, M331 var valgt som revisor (2). 
 

7. Eventuelt 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var emner til orientering eller debat under eventuelt, hvor intet 
kan besluttes blot debatteres. 
 

Herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden Anders Helner idet dirigent advokat Christian de 
Jonquières erklærede dagsordene for udtømt og foreningens 39. ordinære generalforsamling 
dermed for afsluttet i god ro og orden. 
 

Anders Helner takkede advokat og byrådsmedlem Christian de Jonquières for sin gode og 
professionelle ledelse af generalforsamlingen og fremhævede dirigentens særlig humoristiske 
evne, som flere gange under generalforsamlingen havde bidraget til den gode og til tider direkte 
muntre stemning. 
 

Anders Helner takkede også de fremmødte medlemmer for deres store og engagerede interesse 
for foreningsarbejdet og for den overbevisende opbakning til startskuddet til Den Grønne Vision, 
vores fælles kvalitetsfremtid her i Fredensborg Søpark. 
Tak for i aften og kom godt hjem, alle sammen! 
 
 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Fredensborg Søpark, den 6. juni 2013 
 
Referat original godkendt og underskrevet af dirigent advokat Christian de Jonquières  
og referent Erik Løye-Philipsen 
 
 


