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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

 

Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2013 
 

Ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 
 
 
Den 20. marts 2013 afholdt grundejerforeningen sin 39. ordinære generalforsamling. 
129 grundejere deltog i generalforsamlingen, hvoraf de 84 var stemmeberettigede og én grund-
ejer var repræsenteret ved fuldmagt. 
 
Landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen fra Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme gæ-
stede generalforsamlingen som årets foredragsholder med et spændende og yderst relevant 
indlæg om de omfattende renoverings- og genopretningsopgaver i Fredensborg Slotshave. 
I efteråret 2013 var alle gode kræfter sat ind på en officiel og festlig åbning af Slotshavens Brede 
Allé og dermed også en officiel åbning af de nyetablerede adgangsveje mellem Slotshaven og 
Fredensborg Søpark. 

 
Grundejerforeningens formand Anders Helner og landskabsarkitekt Christina Waage Rasmussen den 20. marts 2013, 
ved den ordinære generalforsamling med 129 deltagende grundejere.  
 

Den nyvalgte bestyrelses sammensætning  
Generalforsamlingen blev i 2013 ledet af dirigent, advokat Christian dè Jonquieres. 
Referent var Erik Løye-Philipsen Kovangen 110. 
 
Resultatet af bestyrelsesvalget:  
Anders Helner, formand, Maglegårdsvej 129, valgt direkte for 2 år (2013-14). 
Erik Løye-Philipsen, Kovangen 110, på valg i marts 2014. 
Lone Borgstrøm, Kovangen 616, på valg i marts 2014. 
Laust Sønderkær, Maglegårdsvej 103, valgt for 2 år (2013-14). 
Inger Bach Axholm, Kovangen 129A, valgt for 2 år (2013-14).  
Verner Thomsen, Maglegårdsvej 123, 2. suppleant, valgt for 2 år (2013-14). 
Kenneth Kristensen, Kovangen 210C, 1. suppleant, på valg i marts 2014. 
Micki Esmann Helner, Maglegårdsvej 331, 1. interne revisor, valgt for 2 år (2013-14). 
Ulf Søgaard, Maglegårdsvej 205, 2. intern revisor, valgt for 2 år (2013-14). 
 
Bestyrelsens konstituering for 2013  
På den nyvalgte bestyrelses første bestyrelsesmøde onsdag den 10. april konstituerede besty-
relsen sig således: 
Formand Anders Helner M129 (valgt direkte på generalforsamlingen). 
Næstformand Erik Løye-Philipsen K110. 
Kasserer Laust Sønderkær M103. 
Sekretær Anders Helner M129. 
 
Den Grønne Vision 
På generalforsamlingen i marts 2013 blev foreningens grønne vision officielt godkendt af for-
samlingen, og de 2 års forudgående visions-planlægningsarbejde kunne dermed for alvor  
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omsættes til de mangfoldige praktiske og konkrete arbejdsmæssige tiltag, som frem til 2026 skal 
resultere i foreningens historisk set første egentlige vision.  
 
Det er visionens klare målsætning, at ” Fredensborg Søpark senest i 2025 skal være kendeteg-
net ved at være et af Danmarks smukkeste og mest attraktive boligområder”.  
 
2013 overordnet set 
Ud over at være året hvor foreningen markerede sin 40 års fødselsdag, blev 2013 et travlt og 
begivenhedsrigt år. 
 
Hovedparten af vejnettet og stisystemerne fik ny asfaltbelægning, stormene Allan og Bodil hær-
gede landet og dermed også Søparken, Brede Allé i Slotshaven og den nye passage med røde 
bom blev indviet, relationerne til vores to store naboer Fredensborg Slot og Endrupgård og Fre-
densborg Kommune blev yderligere styrket, og bestyrelsens interne arbejde blev for alvor pro-
fessionaliseret. Udviklingen af foreningens fremtidige kommunikationsplatform kom for alvor i 
gang, og bestyrelsen indledte et professionelt samarbejde med advokatfirmaet Advodan i Hel-
singør. 
 
2013 blev på alle måder endnu et resultatgivende år i tæt samarbejde med foreningens leveran-
dører og en stor skare af frivillige grundejerhænder. 
De sociale relationer medlemmerne imellem er blevet styrket år for år siden 2011, og nye frivilli-
ge kræfter har tilsluttet sig kredsen af grundejere, som med deres interesse for foreningslivet, 
virkelyst og deres frivillige arbejdsindsat har bidraget ganske betragteligt til realiseringen af visio-
nens målsætning. 
 
Et forsigtigt men kvalificeret skøn over hvor mange frivillige timer der er anvendt i 2013 ligger på 
omkring 660 timer. Skulle dette timetal gøres op i økonomi med f. eks. en timefaktor på kr. 
250,00, ville værdien af den frivillige arbejdsindsats i 2013 andrage ca. kr. 165.000. Hertil kom-
mer de mange frivillige timer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og vores 2 interne revisorer 
har lagt i foreningsarbejdets møder og forberedelsestid samt udvalgsarbejde. Et meget flot resul-
tat! Et resultat vi alle kan være taknemmelige for og stolte af. 
 
Den løbende vedligeholdelse af fællesarealerne 
Bestyrelsens vigtigste og dermed også mest omfattende ansvarsområde har altid været og er 
fortsat vedligeholdelse af Fredensborg Søparks omfattende grønne fællesarealer, som i størrel-
se dækker et samlet område på ca. 68 td. Plæneområder, skov- og buskområder, skråninger og 
rabatter, levende hegn og sø- og vådområder, alt sammen dele af den fredede og beskyttede 
natur, som ligger til grund for væsentlige dele af indholdet i Fredensborg Søparks lokalplan F27. 
Lokalplanens bilag 8. naturplejeplan foreskriver ganske nøjagtigt det ansvar, der til enhver tid 
pålægges grundejerforeningen og dermed den af grundejerne valgte bestyrelse. 
 
Lokalplanens bilag 8. naturplejeplan: 
”Naturplejen af Fredensborg Søpark skal udføres ifølge fredningskendelsens bestemmelser fra 17. april 1937 og 11. 
marts 1952, samt plejeaftalen med Fredensborg Slot, der kun angår slottets hovedsigtelinje, som allerede er bestemt i 
fredningen fra 1937. 
Hovedlinjen i naturplejen består i, at arealerne skal have karakter af park med adgang for offentligheden. 
Arealerne skal holdes fri for enhver form for bebyggelse. Boder, skure, master og lignende er heller ikke tilladt. 
Nye beplantninger må kun ske med vækster i naturform. Beplantningen i området skal være tilpasset de omkransen-
de arealer. 
Grundejerforeningens vedtægter skal pålægge foreningens bestyrelse at udarbejde naturplejeplaner for de fælles 
park- og naturarealer. 
Planerne skal udarbejdes efter de til enhver tid gældende naturplejenormer og skal godkendes på foreningens ordi-
nære generalforsamling. 
 
Hovedparten af arealerne skal fremstå med karakter af park, hvorfor denne del af vedligeholdel-
sen repræsenterer den største samlede udgift af de totale vedligeholdelsesomkostninger.  
Plænearealerne udgør tilsammen ca. 26 td svarende til ca. 141.000 kvm. 
Af det samlede vedligeholdelsesbudget i 2013 på kr. 453.413 udgjorde græsslåningsopgaverne 
således alene i alt kr. 353.525 hvilket svarer til 78 % af det totale 2013 vedligeholdelsesbudget. 
 



 3 

Vedligeholdelse af levende hegn, buskområder, rabatter og bevoksning ved skellinjer til  
naboejendomme repræsenterer en ikke ubetydelig del af vedligeholdelsesbudgettet. I 2013 ud-
gjorde disse opgave i alt kr. 36.000 hvilket svarer til 8% af hele vedligeholdelsesbudgettet. 
Skovområder samt søer og vådområder kræver i disse år i stigende omfang øget opmærksom-
hed hvad vedligeholdelse angår.   
 
På baggrund af den stigende nedbørsmængde forårsaget af de globale klimaændringer stilles 
der i dagens Danmark helt nye og skærpede krav til intensiveret overvågning af lavtliggende 
landområder samt skærpet tilsyn med og vedligeholdelse af søer, damme, vandhuller, vådområ-
der og vandløb. De tilbagevendende og i styrke tiltagende storme forårsager efterhånden også 
store og for foreningen nye vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Et forhold, som fremover 
ikke kan undgå at få en økonomisk konsekvens for vores vedligeholdelsesomkostninger. De to 
store storme i 2013, Allan og Bodil, hærgede Danmark voldsomt i efteråret. Heller ikke vores 
område gik fri. Skaderne på vores skovområder blev omfattende, og et større fældnings- og op-
rydningsarbejde venter forude i 2014. En opgave, som både vil involvere professionelle anlægs-
gartnere og skovfolk og vores egen frivillige skovmandsordning. Et oprydningsarbejde, som 
uundgåeligt vil påvirke den generelle vedligeholdelsesplan i hele 2014. Et kvalificeret skøn over 
de samlede stormskader på vores træer og skovområder anslås at kunne løbe op i ca. kr. 50 – 
60.000 eks. Æbleskoven. Skader i Æbleskoven beløber sig til  ca. kr. 130.000.  
 

Indtryk fra efterårets omfattende skader forårsaget af stormene Allen og Bodil. Værst gik det ud over Store Fårefold,  
Æbleskoven og skovbevoksningen langs stendiget til Slotshaven. 
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Den gode historie fra livet i Fredensborg Søpark 
Stormen Allan tog under aftenen den 28.10. voldsomt til i styrke og nåede omkring kl. 20 en 
meget stor og faretruende styrke. Nordsjællands politi og Falck frarådede al unødvendig udkør-
sel. Formanden Anders Helner kontaktede telefonisk ved 20 tiden denne aften inderkredsen af 
garvede og erfarne medlemmer af vores egen skovmandsordning for at forhøre sig, om ordnin-
gen i givet fald på kort tid ville kunne stille med et såkaldt akut nødberedskabshold. Denne 
stormaften kunne formanden så stolt konstatere at 4-5 skovmænd var klar til i fuldt beredskabs-
udstyr at rykke ud omgående uanset storm og nat. Næste morgen tidligt rykkede beredskabs-
holdet bistået af Den Grønne Grens 2 professionelle skovmænd ud med meget kort varsel og 
klarede en yderst vanskelig situation. Stor og anerkendende tak til Skovmandsordningens akut-
nødberedskab, som for første gang i foreningens 40 årige historie kom i arbejde under noget så 
voldsomt som stormen Allan i 2013.  

 
Med ca. 25 minutters varsel rykkede vores egen Skovmands-nødberedskab ud til alvorlige akutte nødopgaver under 
stormen Allan. Fra venstre: Indehaver af anlægs- og gartnervirksomheden Den grønne Gren Peter Rogaard med 
professionel skovmand og vores egen frivillige Skovmandsordnings nødberedskab bestående af Laust Sønderkær, 
Lindhardt, Anders Helner og Jørgen Simonsen samt Verner Thomsen, som har taget billedet. 
 
 
Fra og med 2014 må bestyrelsen for alvor have opmærksomheden henledt på det komplicere-
de og krævende vedligeholdelsesansvar, som skovområder, søer, vandhuller, vådområder og 
vandløb udgør for dermed at sikre, at der i årene fremover allokeres flere økonomiske midler til 
øget vedligeholdelse og forebyggende foranstaltninger. Også fremtidens voksende sandsynlig-
hed for voldsomme storme og de dermed affødte stormskader må indarbejdes i vores vedlige-
holdelsesbudgetter.   
 
I tråd med, hvad lokalplanen stiller af klare krav til områdevedligeholdelse, vil det fortsat være 
påkrævet at udføre en række større og mindre naturgenopretningsopgaver løbende iværksat 
foreløbig frem til og med 2025. l 2013 og frem til den ordinære generalforsamling i marts 2014 
har bestyrelsen helt i tråd med beslutningerne på generalforsamlingen i 2013 iværksat en  
række konkrete naturgenopretningstiltag.  
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l Genopretningsarbejdet foregår primært i de 2 fårefolde, området ved ”Røde bom”, Birkelunden, 
Søengen og bevoksningen langs skellet til Endrupgård. 
 
Som tidligere anført i beretningen på side 1 under overskriften 2013 overordnet set er samarbej-
det med vores naboer året igennem blevet yderligere styrket og udbygget. En udvikling, som er 
et konkret resultat af bestyrelsen klart formulerede politik på området. Lige fra denne bestyrelses 
start tilbage i marts 2011 har det været en bevidst og målrettet politik at intensivere og om muligt 
udbygge relationerne til vores naturlige samarbejdspartnere, herunder vores naboer og nabo-
virksomheder.  
 
For foreningens omfattende vedligeholdelsesarbejde har arbejdet med at skabe de gode relatio-
ner haft stor betydning. Det gode forhold til Fredensborg Slot og Slotshave, repræsenteret ved 
Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, er blevet udbygget og styrket igennem hele 2013. 
Samarbejdet med Styrelsen er blevet tættere, mere omfattende, mere berigende og for os i be-
styrelsen mere lærerigt end nogen sinde før. Ikke mindst grundet Styrelsens arbejde med at re-
novere Slotshavens Brede Allé.   
 
De nye adgangsforhold mellem Slotshaven og vores Søpark blev den direkte anledning til inten-
siveringen af de gode relationer dem og os imellem og dermed et langt mere omfattende og for-
pligtende samarbejde. Det hele kulminerede med åbning af den nye passage til Slotshaven hvor 
Søparken spillede en aktiv rolle som en del af det store løb, Esrum Sø-rundt. Efterfølgende ind-
viede vi på festligste vis passagens ”Røde Bom” samtidig med at passagen blev navngivet Waa-
ges Passage, opkaldt efter Styrelsens dygtige og dybt respekterede landskabsarkitekt Christine 
Waage Rasmussen. 

Fra venstre: Den nye passage åbnes af Esrum Sø-rundt løbet den 25. august og den istandsatte Røde Bom indvies 
officielt af 1. viceborgmester og kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen samme dag. Passagen navngives Waages 
Passage med deltagelse af bl.a. billedhugger Gerhard Rohwer, landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen og 
formand Anders Helner.  
 

Den frivillige Skovmandsordning på arbejde i skellet mod Endrupgård side om side med Endrupgårds forvalter Gre-
gers Jensen i foråret 2013. Endrupgårds professionelle maskinudstyr indgik i samarbejdet.  

Også det gode og nyttige samarbejde med foreningens anden store nabo Endrupgård og den-
nes forvalter Gregers Jensen kom stærkt til udtryk i 2013. Som en del af de planlagte visions-
genopretningsopgaver på Søengen og langs skellet til Endrupgård påbegyndtes istandsættelsen 
af det levende hegn i skellet. Her deltog vores Skovmandsordning side om side med Gregers 
Jensen og hans professionelle udstyr. Opgaven forventes afsluttet i løbet af 2014 og vinteren 
2015, som planlægningen foreskriver. 
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Den praktiske og meget synlige og resultatgivende naturpleje-indsats i 2013 har for hele grund-
ejerforeningens område i lighed med de 2 tidligere år været fordelt på 3 primære indsatsområ-
der. Løbende årstidsbestemt generel områdevedligeholdelse, naturgenopretning i specifikke ud-
valgte og afmærkede områder og opfølgning på opgaver ønsket og/eller påtalt af grundejere. 
Som supplement til vedligeholdelsen har vi igen i 2013 samarbejdet med fåreholder Helle Poul-
sen. Fårene er ikke uden omkostning for foreningen, men de bidrager på en måde, som helt fal-
der i tråd med Den Grønne Visions ånd og tanker. De hyppige forekomster af bjørneklo i fårefol-
dene er holdt nede og visse steder godt på vej til at blive udryddet. Det vildtvoksende græs i få-
refoldene er i et vist omfang blevet til fårefoder, og oplevelsesværdien for vores børnefamilier 
har været stor. 
 
Æbleskovssagen 
I forsommeren 2013 konstaterede bestyrelsen et større hærværk på den del af vores fællesarea-
ler, som i daglig tale benævnes Æbleskoven. På et ca. 1000 m2 område tæt på skellet til Slots-
parken var et antal træer blevet fældet. Området fremstod stærkt præget af uprofessionelt skov- 
og fældningsarbejde med træstammer, høje træstubbe og delvist opsavede træstammestykker 
liggende overalt sammen med store bunker af grenaffald. 
 
Bestyrelsen involverede det af bestyrelsen særligt nedsatte udvalg, Jura- og matrikeludvalg og 
vores advokatfirma Advodan Helsingør. Skadevolderen blev efterfølgende lokaliseret.  
Bestyrelsen har efter råd fra foreningens advokat, Erik Matthiesen fra Advodan rejst et civilt er-
statningskrav. 
 
I januar måned 2014 blev der med advokatens mellemkomst parterne imellem indgået forlig, og 
skadevolderen anerkendte et kontant erstatningskrav på kr. 25.000 for uberettiget fældning af 
træer og skamfering af områdets bevoksning på grundejerforeningens areal Æbleskoven.  
Denne sag sammenholdt med de omfattende stormskader i Æbleskoven samt 3 yderligere 
skærpede påtaleforhold omkring Æbleskoven har imidlertid været den direkte årsag til, at besty-
relsen nu vil fremrykke genopretningsaktiviteterne for hele Æbleskovsområdet. Aktiviteter som 
oprindeligt var planlagt til årene 2022-23. Forholdene i og omkring Æbleskoven kan ikke undgå 
at få indflydelse på de allerede nu planlagte genopretningsaktiviteter i 2014-2015. 
 
Samarbejdet med Fredensborg Kommune 
Som tidligere anført i beretningen på side 1 under overskriften 2013 overordnet set er også rela-
tionerne til og samarbejdet med Fredensborg Kommune blevet styrket og udbygget. 
Dette afspejles bedst gennem det omfattende asfaltarbejde på vores vejnet og stisystem. 
Ingen kunne ved indgangen til 2013 have forudsagt, at istandsættelse af veje og stier skulle bli-
ve et af året 2013´s mange gode resultater. 
 
Over flere år inden havde bestyrelsen ved flere forskellige lejligheder påpeget vejnettets og sti-
systemets elendig forfatning over for kommunen. Også den utilstrækkelige trafiksikkerhed på 
vores stamveje har været omtalt ved flere møder med forskellige forvaltninger og afdelinger. 
Nu kan vi alle med taknemmelighed og stor tilfredshed se tilbage på 2013, året hvor vejnettet og 
stisystemet blev istandsat. 
 

 
Colas asfalterer for Fredensborg Kommune i efteråret 2013. Eksempel på de nye husnummer-henvisningsskilte som 
efterhånden erstatter de nuværende hvide skilte,  
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Professionalisering af bestyrelsesarbejdet 
Ligeledes, som tidligere anført i beretningen på side 1 under overskriften 2013 overordnet set, 
har bestyrelsen taget en række konkrete initiativer til øget professionalisering af det interne be-
styrelsesarbejde. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af en forretningsorden, formulering af væ-
sentlige politikker, som fremover vil danne beslutningsgrundlag for såvel igangværende admini-
strative rutiner og initiativer som fremtidige nye tiltag, forslag til mindre vedtægtsændringer, og 
forslag til en gennemgribende revision af foreningens ordensreglement. 
 
Bestyrelsens reviderede ordensreglement fremlægges som et af bestyrelsens forslag på den 
ordinære generalforsamling den 26. marts i år. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til mindre ændringer/tilføjelser til foreningens vedtægter. Be-
styrelsens forslag til vedtægtsændringer fremlægges på den ordinære generalforsamling den 26. 
marts i år.  
 
Bestyrelsen har i løbet af året indledt et formelt samarbejde med advokatfirmaet Advodan Hel-
singør. Advokat Erik Matthieslen har ved flere forskellige lejligheder bistået og vejledt bestyrel-
sen i en række opklarende spørgsmål i forbindelse med god og korrekt administrationspraksis i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
I forbindelse med de fagligt set komplekse og krævende beslutninger omkring vedligeholdelses- 
og genopretningsopgaver har bestyrelsen trukket på kompetent rådgivning og vejledning fra in-
struktør på Skovskolen i Nødebo Hans Becker-Larsen, landskabsarkitekt Christine Waage Ras-
mussen Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, slotsgartner Fredensborg Slot John Nørgaard 
Nielsen Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Slotsgartner Amalienborg Slot Palle Chri-
stoffersen Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. 
 
Samarbejdet med Gartner- og anlægsvirksomheden Den Grønne Grens indehaver Peter 
Rogaard har ud over entreprisen med græsslåning af plæneområder og vedligeholdelse af Sø-
parkens øvrige græsområder også resulteret i en række mere specifikke rådgivningsopgaver. 
Alt i alt er et ganske omfattende, kompetent og velfungerende netværk af forskellige rådgiv-
ningsinstanser gennem de sidste 3 år blevet opbygget til stor gavn og nytte for bestyrelsens visi-
onsarbejde. En ikke ubetydelig faglig og praktisk anvendelig kompetence har således været og 
er fortsat under opbygning bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter imellem. 
 
Fundraising  
Igennem de sidste 2 år har bestyrelsen forberedt sig grundigt på at arbejde med fundraising. 
Fondsmidler som i givet fald skal medfinansiere virkeliggørelsen af Den Grønne Vision. 
2013 blev året, hvor bestyrelsen så sig så godt rustet til denne nye opgave, at bestyrelsen på 
vegne af Fredensborg Søpark påbegyndte ansøgningsproceduren om fondsmidler.  
Såvel Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme som Fredensborg Kommune har i tilknytning til 
arbejdet med fundraising udarbejdet skriftlige anbefalinger, som kan vedlægges fondsmiddel-
ansøgninger som bilag.  
 
Udvikling af en egentlig kommunikationsplatform 
Som tidligere berørt i beretningen på side 1 under overskriften 2013 overordnet set har bestyrel-
sen i 2013 taget det næste initiativ til udvikling af 3. generation af foreningens hjemmeside.  
Denne gang var det imidlertid ikke kun hjemmesiden, men videreudvikling af en egentlig kom-
munikationsplatform omfattende hjemmeside, elektronisk nyhedsbrev, trykt nyhedsbrev og for-
eningens Facebook. 
 
Nyhedsbrevet og foreningskuverter 
Princippet for nyhedsformidlingen er blevet videreudviklet. I dag produceres to udgaver af ny-
hedsformidling via foreningens nyhedsbrev. En elektronisk udgave og en trykt udgave. 
 
I 2013 udkom nyhedsbrevet Fredensborg Søpark NYT 5 gange dels i en elektronisk udgave og  
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dels i et trykt oplag på 320 eksemplarer pr. gang husstandsomdelt til alle Søparkens beboere og 
til vores samarbejdspartnere herunder kommunale nøglepersoner.  
 
Kredsen af sponsorer og annoncører er året igennem blevet udvidet, og en for foreningen meget 
lukrativ samarbejdsaftale med kommunens foreningstrykkeri har reduceret produktionsudgifter-
ne. Tilbage i 2011 besluttede bestyrelsen at påbegynde udviklingen af en løbende medlemsori-
entering. 
 
I 2011 udgjorde udgifterne til den trykte medlemsorientering inkl. Foreningskuverter, fratrukket 
sponsorindtægter kr. 24.063, hvilket den gang svarede til en kontaktpris pr. medlem på kr. 79,42 
 
I 2012 udgjorde udgifterne til beboerinformationer inkl. foreningskuverter fratrukket sponsorind-
tægter kr. 24.098, hvilket svarede til en kontaktpris pr. medlem på kr. 58,81. 
 
1 2013 beløb de samlede udgifter til beboerinformationer inkl. foreningskuverter fratrukket spon-
sorindtægter sig til kr. 144, hvilket i 2013 svarede til en kontaktpris pr. medlem på kr. 0,48. I for-
hold til de forgående år er der her tale om en særdeles fornuftig økonomisk omkostnings-
udvikling primært opnået ved den gode kommunale samarbejdsaftale, nye gode sponsorer og 
nye annoncører. 
 
Hjemmesiden 
I nyhedsbrev nr. 1, juni måned bragte bestyrelsen en efterlysning efter en kompetent person, 
som kunne og ville hjælpe bestyrelsen og dermed foreningen med udvikling af 3. generation af 
hjemmesiden.  
 
Grundejer Claus Parkhøi, Maglegårdsvej 435 tilbød beredvilligt sin hjælp. En hjælp som efterføl-
gende skulle vise sig at være meget professionel og af stor betydning for udviklingsarbejdet. I 
løbet af det tidlige forår 2014 vil 3. generation af foreningens hjemmeside blive præsenteret for 
Fredensborg Søpark.  
 
Facebook 
2013 blev året hvor foreningen kom på Facebook.  
Med initiativ fra og omhyggelig og kyndig administrativ ledelse af Facebook- projektet har grund-
ejer og bestyrelsessuppleant Kenneth Kristensen Kovangen 210C realiseret medlemmernes sti-
gende ønske om Facebook mulighed. Facebook fungerer i dag godt og er i en positiv, og stabil 
udvikling. 
 
Medlemstilbud  
Det har lige siden den nuværende bestyrelse tiltrådte i marts 2011 været et udtalt bestyrelsesøn-
ske at kunne udvikle forskellige typer af medlemstilbud til kredsen af grundejere, lejere og disses 
familier, pårørende og gæster. Dette bestyrelsesønske er siden blevet en ikke ubetydelig del af 
grundlaget for foreningens Grønne Vision 2012-2026. Et af visionens kvalitetsspor er den for Sø-
parkens beboere oplevede livskvalitet, glæde ved natur og trygt samvær og tilstedeværelse af 
ideelle rammebetingelser for sociale aktiviteter af forskellige slags. 
Det har således været en af bestyrelsen klare politikker, med udgangspunkt i foreningens ved-
tægter og i fuld respekt for lokalplanens ordlyd at udvikle gode rammebetingelser for den form 
for sociale aktiviteter, som i bredde og indhold dækker det størst mulige antal beboeres interes-
ser og behov.   

Sankthans- familiedag søndag 23. juni, Sankthansaften 23. juni, og loppemarked 18. august.  
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 Esrum Sø løbet 25. august og Store dragedag 22. september. 
    
2013 blev et aktivt år med en bred vifte af rummelige udendørs beboertilbud med vidt forskelligt 
indhold. Nogle tilbud udviklet og planlagt af vores eget udvalg, Aktivitets- og familieudvalget, 
nogle tilbud kommet til os udefra. Men alle med det til fælles, at de bidrog til endnu et spænden-
de og oplevelsesrigt år i Fredensborg Søpark.  
 
- Sankthans for hele familien, søndag den 23. juni med mere end 500 deltagere  
- Loppemarked søndag den 18. august med 45 kræmmerstande. 
- Esrum Sø løbet og indvielse af passage søndag den 25. august 
- Waages passage navngives og indvies officielt søndag den 15. september 
- Brede Allé i Slotshaven indvies tirsdag den 17. september 
- Store dragedag søndag den 22. september 
 
Medlemstilbud er imidlertid andet og mere end beboeroplevelser i det fri på vores fællesarealer. 
Bestyrelsen har også målsat sig, i det omfang det er muligt og relevant, at udvikle en vifte af for-
skellige produkttilbud med særlige medlemsfordele for Søparkens beboere. Dette arbejde blev 
for alvor påbegyndt i efteråret 2013. 
 
Det første konkrete resultat blev samarbejdet med Autohuset Helsingør. Indehaver Lars Bak 
Hansen tilbyder, ud over god og professionel betjening i høj kvalitet, en særlig rabatordning på 
10 % for grundejere og lejere bosiddende i Fredensborg Søpark. Autohuset Helsingør har der-
udover købt annoncering i samtlige nyhedsbreve i hele 2014 og vil derudover antagelig indgå en 
2014 aftale som foreningssponsor. 
 
Sammenfatning  
Et aktivt og begivenhedsrigt år med mange parallelt løbende forskellige og omfattende aktivite-
ter, som alle havde det til fælles, at de hver for sig bidrog til realiseringen af foreningens overord-
nede mål, Den Grønne Vision. Aktiviteter som asfaltarbejde på veje og stier, naturgenopretning, 
omfattende grøn vedligeholdelse af fællesarealerne og forskønnelse af arealer op til Slotshaven. 
 
Styrkelse af såvel bestyrelsens egen kompetenceudvikling som det professionelle netværk, be-
styrelsen benytter sig af i målopfyldelsen af Den Grønne Vision.  
 
En udvidelse af tilbud, som muliggjorde medlemmernes deltagelse i sociale aktiviteter og udfol-
delsesmuligheder så som friluftsunderholdning for børnefamilier, motionsløb, den traditionsbund-
ne Sankthans og Skovmandsarbejde. Alt helt i tråd med Den Grønne Visions ånd og tanker. 
 
Forbedring og udbygning af foreningens kommunikationsmuligheder med medlemskredsen. 
 
I dette afsluttende afsnit må bestyrelsen også påpege en række bekymrende forhold. 
 
Renovering og opdatering af Søparkens parcelhuse 
Det er med stigende bekymring af bestyrelsen har kunnet konstatere, at renovering og opdate-
ring af parcelhusene i stigende omfang ikke udføres i henhold til lokalplanens forskrifter. Det er 
problematisk af flere grunde. Dels er disse renoverede parcelhuse ulovlige i henhold til de meget 
restriktive bestemmelser i lokalplanen og dermed ude af trit med hele grundlaget for Søparken. 
Dels kan en sådan ulovlig renovering blive en kostbar affære for den pågældende grundejer i det                              
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omfang, kommunen som påtalepart måtte forlange renoveringen ajourført med reglerne i lokal-
planen. Endelig kan en uforudset omkostning blive en kendsgerning i det tilfælde parcelhuset 
sættes til salg, og en køber betinger sig, at huset er i overensstemmelse med gældende lokal-
plan, servitutter, fredningsbestemmelser og vedtægter.  
 
Henkastning af affald/haveaffald på fællesarealer og langs skel 
Igen i 2013 har bestyrelsen måttet foranledige fjernelse af grundejeres henkastede affald, herun-
der haveaffald på fællesarealerne og i skelbevoksning mod Søparkens naboejendom Endrup-
gaard. Bestyrelsen ser med alvor på dette gentagne problem. Det er helt uacceptabelt. Vi må på 
det kraftigste opfordre alle til at udvise den fornødne respekt og ophøre med at bortskaffe en-
hver form for affald på denne ulovlige måde. 
 
Parkering på fællesarealer 
Enhver form for parkering og/eller henstilling af køretøjer, trailere eller anden form for udstyr på 
fællesområderne er ulovligt. Det er heller ikke tilladt besøgende at anvende fællesområderne og 
de to stamveje til parkering. Parkeringsreglerne omfatter også besøgende håndværkere.  
Undtagelsesvist kunne grundejere korttidsparkere på græsområder under asfaltarbejdets udfø-
relse. I det omfang parkeringsproblemerne måtte fortsætte i 2014, må bestyrelsen overveje evt. 
skærpede påtaletiltag m.m. 
 
Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne gerne rette en stor tak til de mange frivillige, som 
gennem hele 2013 har bidraget til det gode og resultatgivende foreningsår. 
Tak til et godt samarbejdsår med Anlægs- og gartnervirksomheden Den Grønne Gren og den-
nes indehaver Peter Rogaard. 
Tak til foreningens sponsorer og vores hovedsponsor KRATBJERGTELTET Fredensborg Telt- & 
Serviceudlejning.  
Tak til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt styrelsens landskabsarkitekt Christine 
Waage Rasmussen, slotsgartner John Nørgaard Nielsen Fredensborg Slot og slotsgartner Palle 
Kristoffersen Amalienborg Slot. 
Tak til vores advokatfirma Advodan Helsingør, advokat Erik Matthiesen og tak for samarbejdet 
med Fredensborg Kommune. 
 
Fredensborg, den 15. februar 2014 
 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
              fra sammenbragte til sammenhængende med Den Grønne Vision 2013-2026 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Anders Helner 
Formand 
 
 
 
 
 
 
Foto side 1: Jan Iversen, side 3 – 8: Verner Thomsen  
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