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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

Regnskabsberetning for foreningsåret 2015 
Ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 

 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Revisionen er udført af foreningens 2 revisorer Bjarni Øvlisen og Birte Raun. 
Revisionen har i henhold til revisionspåtegningen ikke givet anledning til forbehold af nogen art.  
 
Det reviderede årsregnskab udviser et tilfredsstillende resultat. 
Ved årsskiftet udgjorde foreningens egenkapital kr. 371.375 kroner efter reservation til A.P. Møller 
projektets egenfinansiering, læs mere side 2,bagsiden under hensat til Den Grønne Vision.  
 
Foreningen står såleres økonomisk godt rustet til de kommende års naturgenopretnings- og 
naturplejearbejde. 
 
Årsregnskabet udviser et positivt resultat på 47.052 kroner.  
Et særdeles positivt resultat som dog skal ses i sammenhæng med den kendsgerning, at en række 
planlagte naturgenopretnings- og naturplejeinitiativer under Den Grønne Vision mod bestyrelsens 
forventninger ikke blev igangsat i det planlagte omfang i løbet af 2015. 
 
Kommentarer til udvalgte konti: 
Diverse indtægter, konto 3  
Budgetteret kr. 27.300 
Realiseret indtægter kr. 37.901 if. regnskabet. 
Merindtægten på kr. 10.601 skyldes resultatet af det øgede samarbejde med foreningens kreds af 
erhvervssamarbejdspartnere. 
 
Forsikringer, konto 15 
Budgetteret kr. 17.400 
Realiseret kr. 20.639 if. regnskabet. 
Merudgiften på kr. 3.239 skyldes, at bestyrelsen efter professionel rådgivning revurderede 
foreningens forsikringsdækning og på denne baggrund besluttede at udvide forsikringstegningen.  
 
Beboerorientering, konto 16 
Budgetteret kr. 27.000 
Realiseret kr. 32.117 if. regnskabet. 
Udgiftsoverskridelsen på kr. 5.117 skal ses i sammenhæng med de stigende indtægter under 
konto 3. 
Der er således balance i udgifter og indtægter hvad beboerorienteringerne angår. 
Med andre ord, den trykte orienteringen af foreningens medlemmer året igennem har været en 
omkostningsneutral aktivitet for foreningen.  
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Hensættelser 
Hensat til vedligeholdelse af 2 søer og vandhullet (salamanderhullet) 
Hensat i 2012 kr. 5.000 
Hensat i 2013 kr. 10.000 
Hensat i 2014 kr. 10.000 
Hensat i 2015 kr. 10.000 
Hensættelseskontoens saldo pr. 31.12.2015 kr. 35.000 
For de 2 søer og vandhullet er der afsat midler fra A. P. Møller donationen til en grundlæggende 
genopretning. Hensættelseskontoens midler kan efter genopretningen i årene fremover indgå 
øremærket til den løbende naturvedligeholdelse af søer og vandhul.  
 
Hensat til Den Grønne Vision 
Hensat i 2012 kr.11.000 
Hensat i 2013 kr.50.000 
Hensat i 2014 kr.0  
Hensættelseskontoens saldo pr. 1. januar 2016 kr. 61.000. 
Hensættelseskontoener i regnskabet 2015 reguleret med kr. 139.000 direkte over foreningens 
egenkapital, og henlæggelsen udgør således kr. 200.000 pr. 31. december 2015. 
Henlæggelsen år. Kr. 200.000 er if. budget m.m. for året 2015 således i overensstemmelse med 
allerede vedtagne beslutninger og er således foreningens egen andel af A.P. Møller projektet, 
hvilket i alt udgør 1.4 millioner kroner. 
Herudover har bestyrelsen under regnskabets passiver reserveret kr. 139.000 som bestyrelsen 
foreslår taget fra formuen således at kr. 61.000 fra Den Grønne Visions hensættelser og  
kr. 139.000 fra formuen i alt kr. 200.000 overføres til A.P. Møller projektets særlige projektkonto 
som grundejerforeningens egenfinansieringsdel af den samlede projektøkonomi på 1.4 millioner 
kroner. 
 
Nordea projektet 
Nordea Fonden har ydet en donation på 50.000 kroner øremærket ny indhegning af fårefolde. 
Fondens donationsvilkår stiller ikke krav om nogen form for medfinansiering fra 
grundejerforeningen. 
Donationsbeløbet på 50.000 kroner er placeret på en særlig konto oprettet til projektet og 
projektøkonomien indgår derfor ikke i grundejerforeningens årsregnskab, da der udarbejdes 
særskilt projektregnskab herfor.  
 
Flerårig naturplejeaftale  
På den ordinære generalforsamling i 2015 godkendte forsamlingen at bestyrelsen indgik en 3-årig 
plejeaftale for perioden 2015, 2016 og 2017 med gartnervirksomheden Den Grønne Gren. 
Grundejerforeningen har således en samarbejdsaftale med Den Grønne Gren frem til den 31. 
december 2017. 
 
Fredensborg den 20. februar 2016 
Bestyrelsen 
 


