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Den ordinære generalforsamling 16. marts 2016 
Bilag til bestyrelsens skriftlige beretning 2015 
 
 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

Fem år med Den Grønne Vision 
 

Hans Becker Larsen 2011 , visionens første vejleder, idéskaber, forstrådgiver samt professionel 
instruktør og underviser på Skovskolen Nødebo. 
Nu afdøde instruktør Hans Becker Larsen, Skovskolen Nødebo, blev én af de første fagligt set 
stærke kompetencer, som blev tilknyttet visionsarbejdet tilbage fra 2011. 
Hans Becker Larsen tilførte på kort tid bestyrelsen og det nedsatte Naturplejeudvalg stor viden og 
indsigt i naturplejearbejdet. 
Også med arbejdet omkring genetablering af foreningens Skovmandsordning ydede Hans Becker 
Larsen en stor og uvurderlig hjælp. Frem til 2014 var Hans Becker Larsen Skovmandsordningens 
faste professionelle vejleder og instruktør. 
 

Arkitekt Michael Sten Johnsen 2012 
På generalforsamlingen i 2012 havde foreningen et meget interessant besøg af arkitekt Michael 
Sten Johnsen, som underholdte generalforsamlingen i 2012 med sit meget spændende, 
interessante og inspirerende indlæg om bebyggelsens arkitekt Henrik Iversen og processen fra 
tegnebord til indvielse af Fredensborg Søpark i begyndelsen af 1970erne. Arkitekt Sten Johnsen 
fremhævede flere gange i sit indlæg, hvor meget Søparkens natur betyder for området og dets 
unikke herlighedsværdi.  
”Bedre idé end Den Grønne Vision kan man næppe tænke sig, det ville have frydet afdøde arkitekt 
Henrik Iversen. Held og lykke med visionsarbejdet” afsluttede arkitekt Sten Johnsen sit indlæg. 
 

Havearkitekt Mette Rønne 2013 
I løbet af 2013 blev havearkitekt Mette Rønne knyttet til visionsarbejdet som bestyrelsens 
inspirator og vejleder. 
Visionens kreative inspiration tog for alvor fat, og nytænkningen fik forøget næring. 
De første spæde tanker om at erstatte den meget velfriserede Søpark med ”vildt med vilje” så 
dagens lys, og området Æbleskoven kom for alvor i bestyrelsens og Naturplejeudvalgets søgelys 
takket være havearkitekt Mette Rønne. 
 
Advokatfirmaet ADVODAN Helsingør 2014 
I 2014 knyttes Advokatfirmaet ADVODAN Helsingør repræsenteret ved advokat Erik Matthiesen til 
grundejerforeningens arbejde. 
Et forhold og samarbejde som siden har udviklet sig på en for vores forening og bestyrelsen aller 
bedste måde. Advokat Erik Matthiesen har hyppigt årene igennem, ud over at have været 
foreningens dirigent ved såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, ydet bestyrelsen 
professionel og meget resultatgivende rådgivning i anliggender så som Den Grønne Vision, 
juridiske afklaringer omkring naboskel, erstatningssager og professionel rådgivning i forbindelse 
med god administrativ praksis for bestyrelsesarbejde.   
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Landskabsarkitekt Jane Schul 2014 
I løbet af 2013 besluttede bestyrelsen under stor inspiration af arbejdet i Slotshaven at søge 
fondsmidler til hjælp for gennemførelse af Den Grønne Vision.  
I forbindelse med samarbejdet med A. P. Møller Fonden blev landskabsarkitekt Jane Schul, Schul 
Landskabsarkitekter, tilknyttet grundejerforeningen. Siden årsskiftet 2014 har Jane Schul stået i 
spidsen for arbejdet med en visionær og spændende plan for naturgenopretning og naturpleje. 
En omfattende plan som nu foreligger godkendt af A., P. Møller Fonden og de kommunale 
tilsynsmyndigheder.  
 

Landskabsarkitekt Eva Hansen og biologerne Lotte Ry e Vind og Lene Brøndal 2015 
Som tilsynsførende myndighed har Fredensborg Kommunes landskabsarkitekt Eva Hansen og 
biologerne Lotte Rye Vind og Lene Brøndal året igennem i 2015 været tæt tilknyttet 
visionsarbejdet. Ingen tvivl om at dette samarbejde har haft langt større betydning for Den Grønne 
Vision og bestyrelsen, end nogen havde kunnet forudsige. Et samarbejde som årene fremover vil 
gavne og styrke visionsarbejdet på flere planer. 
 
Forstrådgiver Tim Falck Weber 2015 
I efteråret 2015 blev natur- og forstrådgiver Tim Falk Weber tilknyttet Naturplejeudvalget med det 
formål at vejlede og rådgive Naturplejeudvalgets medlemmer ved de beboerhenvendelser, hvor 
beboere ønsker udført træfældningsopgaver på fællesarealerne. Omkring 10-15 beboere 
henvender sig hvert år til bestyrelsen med konkrete træfældningsønsker af træer på 
fællesarealerne, som enten skygger for sol/lys eller udsigt. 
Ordningen med natur- og forstrådgiveren skal sikre, at alle beboerhenvendelser behandles korrekt 
efter samme principper, og at alle fældningsønsker bliver fagligt vurderet af en kompetent rådgiver. 
 
Gårdejer Ole Christiansen, Ramløse Natur Kød 2016 
I efteråret 2015 fik bestyrelsen via kommunens landskabsarkitekt Eva Hansen kontakt med 
gårdejer og fåreholder Ole Christiansen Ramløse Naturkød, Ramløse. 
Efter møde med Naturplejeudvalget og Ole Christiansen stod det udvalget klart, at Ole 
Christiansen med sin professionelle baggrund og store erfaring med græsning med dyr kunne blive 
grundejerforeningens nye samarbejdspartner fra og med 2016. 
Bestyrelsen glæder sig til at byde Ole Christiansen velkommen til fårefolden i Kovangen i løbet af 
april 2016. 
 
Revisionsfirmaet REVISOR TEAM, Hørsholm 
Fra og med 2016 knyttes revisor Michael Berg REVISOR TEAM Hørsholm til bestyrelsesarbejdet 
generelt og projektet Den Grønne Vision. 
Hermed får bestyrelsen fremover mulighed for at trække på kompetent og professionel 
økonomirådgivning og ekstern revision af A.P. Møller projektets regnskab. 
 

Hvad venter foreningen i 2016 
Den A. P. Møller donerede del af Den Grønne Vision ligger nu opdelt i delprojekter og klar til 
etapevis igangsætning. 
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Æbleskoven, APM delområde A1 
Det første delområde som igangsættes bliver Æbleskoven med oprydning og etablering af det nye 
grusstisystem. 
Opgaven udføres af firmaet HedeDanmark. 
 
Skellet til Slotshaven, APM delområde A2 
Herefter følger det næste delprojekt som omfatter den nye grussti langs skellet til Slotshaven. En 
sti som vil strække sig fra Æbleskoven til Waages Passages nye røde portal. 
 
De eksisterende fårefolde, APM delområde B1 
Delprojektet omfatter endelig oprydning i foldene, sammenlægning af foldene til én stor fold og 
etablering af den nye indhegning doneret af Nordea Fonden. 
Opgaverne udføres af HedeDanmark side om side med vores egen Skovmandsordning. 
Parallelt med arbejdet i foldene renoveres stien langs foldene og skråningen i ” Lille fårefold”. 
Denne opgave udføres af HedeDanmark betalt af det kommunale selskab Fredensborg Forsyning. 
 
Etablering af ny sammenlagt fårefold,  Nordea projekt 
De to eksisterende fårefolde sammenlægges sammen med ”græstrekanten” ved Waages Passage 
til én ny stor fårefold som indhegnes med helt ny og tidssvarende trådnetindhegning. 
Samarbejdet med foreningens nye fåreholder gårdejer Ole Christiansen, Naturkød Ramløse, 
påbegyndes i forbindelse med åbning af den nye fårefold. Forventet åbning april 2016. 
 
Birkelunden og græskorridoren K500/K600, APM delområderne D1 og H3 
Genopretningsaktiviteter i Kovangsområdet med delprojektet genopretning af Birkelunden og 
fællesarealets græskorridor inklusiv vandhullet (salamanderhullet) beliggende mellem Kovangen 
500 og Kovangen 600 ulige numre. 
 
Skellet, det levende hegn mod Endrupgård, APM delområde C1 
For Maglegårdsvejområdets vedkommende starter genopretningsaktiviteterne så småt i skellet 
mod Endrupgård samt området ved nedkørslen fra Maglegårdsvejområdets stamvej til Søengen. 
 
Herudover plejes og passes fællesarealerne med græsslåning, buskbeskæringer, bed- og 
busklugning og tilsyn med træer og levende hegn, alt sammen i henhold til det fastlagte 
naturplejebudget for 2016. 
 
Et nyt spændende 2- årig naturplejeforsøg igangsætt es, APM delområde G1 og G2 
Et nyt spændende forsøg omkring græsslåning på fællesarealerne påbegyndes her i 2016. 
Baggrunden for dette 2- årige forsøg er dels inspiration fra Den Grønne Vision og dels en 
nødvendig omlægning af naturplejebudgettet. 
 
1) Allerede på beboer-temamødet den 18. februar 2015, hvor landskabsarkitekt Jane Schul blev 
præsenteret for foreningens medlemmer, omtalte Jane Schul idéen med udvikling af 
græsarealerne. Græs i forskellige højder suppleret med løgplanter, vilde blomster, busketter og 
bærbuske og mindre fritliggende græsområder med frugttræer. En idé, som ville kunne bryde det til 
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tider meget ensartede naturudtryk, de store og tætklippede græsarealer udgør i dag. 
Idéen med et 2-årig forsøg med græsslåning har været vendt med kommunens landskabsarkitekt 
Eva Hansen og biologerne Lene Brøndal og Lotte Rye Vind, som alle finder forsøget spændende 
og relevant og således vil bistå med råd, anvisninger og praktisk vejledning. 
 
2) Græsslåningsøkonomien udgør i dag pr. år kr. 360.000 ud af den samlede årlige økonomiske 
ramme på kr. 500.000 til naturplejeopgaver for alle Søparkens fællesarealer. En betragtelig del af 
det samlede naturplejebudget.  
Græsforsøget skal vise om græsslåningsudgifterne på 360.000 kan reduceres med en væsentlig 
besparelse, som så kan overføres til andre påtrængende og nødvendige naturplejeopgaver. 
Det er bestyrelsens håb, at der over en 2- årig periode kan opnås besparelser på op til kr. 100.000 
pr. år på den nuværende form for græsslåning. Dette vil, såfremt forsøget falder fornuftigt ud, 
betyde, at de fremtidige græsslåningsudgifter kan holdes på ca. 260.000 pr. år, og andre 
naturplejeopgavers budget kan øges årligt fra ca. kr. 140.000 til ca. kr. 240.000. 
Med andre ord, forsøget skal vise, om vi for fremtiden kan reducere græsslåningsomkostningerne 
til fordel for andre mere påkrævede og ikke mindst spændende naturplejeopgaver.  
 
Skovmandsordningen skifter navn til SKOVFOLKET 
Fremover vil vores gode skovmandsordning blive omtalt som SKOVFOLKET . 
 
URTEFOLKET, fra idé til virkelighed? 
I kølvandet på Den Grønne Visions arbejde søger bestyrelsen frivillige kræfter, som under 
betegnelsen URTEFOLKET kunne tænke sig at bistå med pleje og tilsyn af de nyplantede træer, 
buske, planter, urter og vilde planter og græsarters spæde start. Nænsomme ”grønne hænder” 
som side om side med SKOVFOLKETS arbejde vil hjælpe bestyrelsen med at give de nyplantede 
den bedste start på livet i Søparken. 
Idéen med URTEFOLKET vil blive nærmere beskrevet og omtalt i årets beboerorienteringer.  
 
På besøg i Fredensborg Slotshave og Den Reserverede  Have 
I sommeren 2016 inviterer bestyrelsen til have- og parkvandring i Fredensborg Slotshave og Den 
Reserverede Have, HM Dronningens private have, med Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes 
landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen som turens inspirerende guide og fortæller. 
Aktiviteten vil blive markedsført i foreningens beboerorientering.  
 
Energitemaet ” For enden af vejen 2” 
I 2016 inviterer bestyrelsen til opfølgning på foreningens første store energitema ”For enden af 
vejen 1” som blev afholdt lørdag den 6. oktober 2012. 
I 2016 søsætter bestyrelsen så energitemaet ”For enden af vejen 2” i et tæt samarbejde med 
Fredensborg Kommunes Energicenter og energicentrets leder, projektleder Johan Vedel. 
Arrangementet løber af staben i maj måned og vil forudgående blive markedsført i 
beboerorienteringer, og indbydelse med tilmelding vil blive udsendt til alle. 
 
Aktiviteter og arrangementer i 2016  
Efter generalforsamlingen den 16. marts udgiver bestyrelsen årets anden beboerorientering med 
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blandt andet Aktivitets- og familieudvalgets oversigt over aktiviteter og arrangementer for 2016. 
Aktiviteter og arrangementer vil blive markedsført i beboerorienteringer nr. 2, maj 2016. 
 
Fredensborg, den 20. februar 2016 
Bestyrelsen 


