
 
 

Referat af Borgerforeningen Fredensborg Bys Generalforsamling 14.6.2021. 

Dagsorden for mødet: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Forelæggelse af regnskab 2020 til godkendelse v/ Tina Deichmann 

4) Vedtagelse af 2021 års budget og fastsættelse af kontingent for næste år 

v/ Tina Deichmann 

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:  

Tina Deichmann 

Palle Bjørnsten 

Niels Rasmussen    

Gorm Tortzen 

6) Valg af revisor 

7) Behandling af indkomne forslag 

8) Eventuelt 

Referent Tina Deichmann/Kim Stahnke 

 

1. 

Formand for bestyrelsen Mette-Marie Ravnkjær bød velkommen, hvorefter 

Tinne Borch blev valgt som dirigent. Dirigenten noterede sig, at flere forsøg var 

gjort på at indkalde generalforsamlingen rettidigt i forhold til vedtægterne, 

men pga. Covid-restriktioner havde det ikke været muligt at mødes. 

Generalforsamling var nu indkaldt med 3 ugers varsel pr. mail til hvert medlem 

og på hjemmesiden, hvilket så måtte siges at være i orden. 

2. 

Mette-Marie Ravnkjær fik ordet i forhold at præsentere formandens beretning, 

som her gengives i forkortet form. 

Der har været holdt 8 bestyrelsesmøder og en række arbejdsmøder siden 

sidste generalforsamling. Covid-situationen har præget og præger fortsat 

muligheden for at mødes, og realiseringen af begivenheder. Samarbejdet med 

andre foreninger og bestyrelser har ligeledes været begrænset af 

restriktionerne.  



 
 

Foreningens hjemmeside er blevet revideret og der arbejdes fortsat på at 

tilføje indhold til denne. Ligeledes gennemgås Borgerforeningens 

tilstedeværelse på de sociale medier for at ajourføre og forbedre denne. 

I samarbejde med Lokalhistorisk Forening og Bevaringsforeningen er der 

oprettet en facebookside, der kan benyttes af alle der er interesseret i det 

kommende jubilæumsår.  Borgerforeningen har i samarbejde med de nævnte 

foreninger ligeledes opfordret kommunen til at tage højde for fejring af 

Jubilæumsåret, ifm. planlægningen af det store renoveringsarbejde omkring 

Den Grønne Slotsby.  

Vedr. bestyrelsen har Palle Bjørnsten meddelt generalforsamlingen at han 

ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. forværret helbred. Palle Bjørnsten 

takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede det bedste for foreningen 

og dens virke. Formanden oplæste et brev fra Palle Bjørnsten stilet til 

Generalforsamlingen, idet han var forhindret i at deltage i dagens møde. Palle 

takkede for godt samarbejde og betonede vigtigheden af det frivillige arbejde, 

og håber at kunne vende tilbage som aktiv deltager. 

Formanden oplyste at næstformand Niels Jensen var indtrådt i 

Vandrerhjemmets bestyrelse, hvor Borgerforeningen har en plads. 

Desværre havde det i 2020 været umuligt at afholde det årlige Slotsmarked. 

Ligeledes måtte den festlige begivenhed Nytårsaften i Ydre Slotsgård, hvor 

Dronningens Nytårstale skulle være vist på storskærm, ligeledes aflyses. 

Borgerforeningen har været aktiv i forhold til involveringen af borgerne i 

byggeplaner omkring Meny-grunden/Ulriksdal. I september indgav bestyrelsen 

efter dialog med andre foreninger og sagkyndige, høringssvar i sagen og deltog 

ligeledes i debatten på de sociale medier og i Frederiksborg Amtsavis. Det 

optager fortsat foreningen at være aktiv i arbejdet omkring at sikre 

borgerinddragelse i byggeplaner, arbejde for en realisering af en 

arkitekturpolitik, og gennem denne og dialog, arbejde for at sikre bestående 

kulturværdier og tilføre nye. 

Mette-Marie Ravnkjær påpegede ligeledes at de trafikale problemer omkring 

A6 og den tunge trafik fortsat er uløst. Borgerforeningen støtter op om 

vedholdende at presse på for løsninger, der gør trafikforholdene bedre for 

dem der bor og færdes her dagligt. Sidste år oprettedes af denne grund et 



 
 

informationslink på Borgerforeningens hjemmeside, hvor der kan læses om 

Trafikgruppens arbejde og initiativer. 

Borgerforeningens hjemmeside m.v. er som nævnt moderniseret og der er lagt 

flere emner op. Da året har indeholdt meget få medlems-aktiviteter blev der 

udsendt et nyhedsbrev i Fredensborg Posten, for at informere medlemmerne 

om såvel aflyste som gennemførte aktiviteter. 

Formanden gjorde rede for pilotprojektet omkring anvendelsen af appen 

MinLandsby. Den mulige formodning der har hersket om, at eksisterende 

platforme allerede opfylder en stor del af det aktuelle behov for information 

og kommunikation, er blevet bekræftet. 

De vanskelige omstændigheder pga. Covid-19 (nedlukkede aktiviteter, 

forsamlingsforbud m.v.)  i forhold til at afprøve og søge at udbrede 

MinLandsby, har gjort at en relevant erfaringsopsamling har været mager og 

svær at finde. Foreningen kan desværre konstatere, at det planlagde 

pilotprojekt, ikke har ladet sig realisere, og foreningen har derfor opgivet at 

anvende yderligere ressourcer på at udbrede MinLandsby. 

3. 

Tina Deichmann gennemgik regnskabet for 2020, som derefter blev godkendt. 

4. 

Tina Deichmann gennemgik derefter budgettet for 2021, som ligeledes blev 

godkendt. Kontingentet fortsætter uændret med kr. 100 årligt. 

5. 

Palle Bjørnsten udtræder af bestyrelsen, som formanden fortalte om ovenfor. 

De tre andre medlemmer på valg, Tina Deichmann, Niels Rasmussen og Gorm 

Tortzen, blev alle genvalgt. 

6. 

Kitti Hartelius havde stadig mod på at fortsætte som revisor, og blev således 

genvalgt. 

7. 

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 



 
 

 

8. Under punktet EVT.  drøftedes følgende emner: 

Kongebroen: Tina Deichmann fremførte den frustration som mange borgere 

føler i forhold til at Kongebroen fortsat står uanvendelig hen. Der har været 

mange indlæg om utilfredshed over at renoveringen af broen åbenbart er 

havnet i et dødvande i forhold til hvordan en dyr istandsættelse skal 

finansieres, idet broen oprindelig var en folkegave til Prins Henrik. Der blev 

drøftet om en indsamling kunne være realistisk. Bestyrelsen vil fortsætte 

drøftelserne og se om den kan finde ud af hvordan sagen står og hvad der skal 

gøres for at hjælpe en løsning på vej, så broen i bedste fald kan fremstå i en 

anden og anvendelig stand i jubilæumsåret. 

Vedr. Jubilæumsåret og byens tilstand i øvrigt blev der fremsat forhåbninger 

om at Jernbanegade kan fremstå pyntet med blomster. Poul Juul mente at 

chancen for at få et tilskud er øget da bevillingsloftet er steget. 

Vedr. Borgerforeningens ønske om at afslutte året med at bringe Dronningens 

Nytårstale på storskærm på slotspladsen som i 2019 førte til spørgsmålet om 

betaling af Copydan afgift i den forbindelse. Pul Juul, der har været 

Borgerforeningen behjælpelig med at undersøge Copydans krav på betaling, vil 

rykke for en afklaring. 

Gorm Tortzen orienterede kort om en række møder vedr. A6. 

Det forlyder at Den Gamle Biograf / Kulturhuset har rundt jubilæum. (februar 

2023) 

Endelig blev nye medlemmer budt velkommen. 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden. 


