
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 

Indkaldelse til Grundejerforeningens  
41. ordinære generalforsamling 

onsdag den 25. marts 2015 
Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, Fredensborg 

 
 
                                                                                                        Fredensborg, den 1. marts 2015 
 

 
Kære medlem af Grundejerforeningen 
Hermed indkalder bestyrelsen til grundejerforeningens 41. ordinære generalforsamling.  
Denne personlige indkaldelse sker med et varsel på mindst 3 uger i henhold til foreningens 
vedtægter § 8.  

 
Forud for generalforsamlingen inviterer bestyrelsen traditionen tro foreningens medlemmer til en 
hyggelig generalforsamlingsmiddag i Restaurant Fredensborghusene hos restauratør Henrik 
Rasmussen.  
 
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 onsdag den 18. marts.  

 
Restauratør Henrik Rasmussen tilbyder i år 2 valgfri middagsretter til Søpark kuvertpris kr. 75.-  

 
Middagsret 1: Klassisk flæskesteg med kartofler, rødkål, surt og sødt og brun sovs  
 

Middagsret 2: Dampet laks, hvide kartofler og hollandaise sauce  
 
Drikkevaresortiment: Flaske øl kr. 25.-, flaske sodavand og cola kr. 25,-, rød- eller hvidvin i glas 
kr. 48,- og 1/1 flaske rød og/eller hvidvin kr. 158,- 
 
I forbindelse med selve generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved kaffe/te med småkager. 

 
Afregning 
Middagsretten og drikkevarer afregnes med restauranten efter registrering. 
Der kan afregnes med Dankort eller kontant.  
 
Aftenens program og tidplan 

Kl. 18:30-19:20 middag 

Kl. 19:30 åbning af den 41. ordinære generalforsamling 

Ca. kl. 21:45 forventet afslutning 
 
Med venlig hilsen  

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
                               -godt i gang med Den Grønne Vision 2013-2018 

På bestyrelsens vegne     
Anders Helner 
Formand 
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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

41. ordinære generalforsamling  
Dagsorden 

onsdag den 25. marts 2015 
Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, Fredensborg 

 
 
                                                                                                        Fredensborg, den 1. marts 2015 
 
Kl. 19:30 Åbning af den 41. ordinære generalforsamling v/ Anders Helner. 
 
Kl. 19:35 Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke-Petersen byder velkommen. 
 
Kl. 19:45 Præsentation af Schul Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt Jane Schul 
 
1. Valg af dirigent 
     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    
     Medlemsbidrag og ikke på nogen måde er i restance til foreningen af nogen art.  
 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden  
     Forventet tidsforbrug inkl. evt. spørgetid 20 minutter. 
     Bestyrelsens skriftlige beretning udsendes til medlemmerne vedlagt indkaldelsen. 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse v/kassereren  
     Forventet tidsforbrug inkl. evt. spørgetid 20 minutter. 
     Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne vedlagt indkaldelsen. 
 

4. Forslag fra medlemmerne  
     Der er indkommet forslag fra medlemmer inden fristen den 15. februar jævnfør § 8. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af medlemsbidrag  
     Forventet tidsforbrug inkl. evt. spørgetid 20 minutter. 
     Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag udsendes til medlemmerne vedlagt indkaldelsen 
 

    5.1 Forslag til medlemsbidrag for 2015 
 

6. Valg til bestyrelsen  
     Forventet tidsforbrug 10 minutter. 
     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 1 revisor i ulige år og 1 revisor i lige år. 
 

6a) Valg af formand 
Anders Helner Maglegårdsvej 129, på valg for 2 år, villig til genvalg  
 

6b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Laust Sønderkær Maglegårdsvej 103 på valg for 2 år, ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Hans Jørgen Jensen Kovangen 501.  
 

Inger Axholm Kovangen 129A, på valg for 2 år, villig til genvalg  
 

Erik Løye-Philipsen Kovangen 110, ikke på valg før 2016  
 

Kenneth Kristensen Kovangen 210C, ikke på valg før 2016 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 



6c) Valg af 1 suppleant 
1. suppleant Lone Borgstrøm Kovangen 616, ikke på valg før 2016, ønsker at fratræde 

Bestyrelsen indstiller Jørgen Saaby Kovangen 223  
 

2. suppleant Verner Thomsen Maglegårdsvej 123, på valg for 2 år, villig til genvalg  
 

6d) Valg af 1 revisor 
Bjarni Øvlisen Kovangen 617, ikke på valg før 2016  
 

Micki Esmann Helner M331, er på valg for 2 år, fratræder grundet APM Projektet  
Bestyrelsen indstiller Birte Raun Maglegårdsvej 103  
 

7. Eventuelt  
     Forventet tidsforbrug 15 minutter. 
 

 
 
Afslutning, tak for i aften v/formand Anders Helner 
Forventet tidsforbrug 10 minutter. 

 
 
Forventet afslutningstidspunkt ca. kl. 21:45. 
 
 
 

 


