
 
 

Referat af Borgerforeningen Fredensborg Bys generalforsamling den 21.4.2022  

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Forelæggelse af regnskab 2021 

4) Vedtagelse af budget for 2022 og fastsættelse af kontingent 2023 

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6) Valgs af revisor 

7) Behandling af indkomne forslag 

8) Eventuelt 

Ad 1) Formand for bestyrelsen Mette-Marie Ravnkjær bød velkommen og de 

tilstedeværende præsenterede sig. Derefter blev Carsten Bo Nielsen foreslået 

som dirigent og valgt. 

 Dirigenten kunne derefter konstatere at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt i forhold til gældende vedtægt. 

Ad 2) Mette-Marie Ravnkjær aflagde formandens beretning. Der blev godkendt 

uden bemærkninger. 

Formanden kom ind på følgende (refereret i stikord) 

A) De beklagelige aflysninger i foreningens aktiviteter grundet Covid (bl.a. 

Slotsmarked og transmission af dronningens nytårstale) 

B) Opbakning til trafikgruppens indsats i forhold den tunge trafik gennem byen 

på A6. 

C) Der foregår løbende samarbejde med andre foreninger, kommune, 

erhvervsdrivende og private i forhold til forberedelser af regentjubilæum og 

by- og slots-jubilæet 2022. Det drejer sig om historiske fotoprojekter og i eget 

regi Slotsmarkedet til september, som vi ønsker får et særligt præg i år. 

D) Bestyrelsen deltog også i Fredensborg kommunes kulturkonference, der 

fokuserede på samarbejde mellem kulturområdet og erhvervslivet i forhold 

byudvikling. 

 



 
 

E) Bevaringsforeningen og Borgerforeningen havde i et læserbrev tilkendegivet 

deres tilfredshed med renovering af Dalen/Kronprinsensvej og med den 

iværksatte inddragelse af borgere i processen. 

F) I forbindelse med kommunevalget havde foreningens formand i P4 (endnu 

en gang) påpeget vigtigheden af at byen og kommunen får udarbejdet og 

fastholdt en stram arkitekturpolitik og sikret tidlig involvering af politikere og 

borgere i udarbejdelse af boligprojekter og lokalplaner. 

G) Repræsentanter fra kultur – fritid og sundhed inviterede for nyligt til møde 

om det nye teater i Langedammen og dets anvendelse. Der forventes en lang 

række arrangementer fra medio maj til efteråret.  

H) Endelig oplyste formanden at bylivspuljen havde bevilliget 46.000 til 

opsætning og vanding af 4 blomsterkuber i Jernbanegade. Bestyrelsen har 

undersøgt 2 tilbud fra lokale gartnere uden resultat og derefter truffet aftale 

med Gartneriet Haarkilde, der er specialist i den slags blomsterarrangementer. 

De opsættes medio maj. 

I) I forbindelse med det forhåbentligt kommende festlighed d.31.12.22 på 

Slotspladsen, konkluderes det, at Borgerforeningen kan gennemføre 

transmissionen ved at afholde de fornødne udgifter til Storskærmsfirmaet 

efter først at have fået den nødvendige godkendelse fra Slotsforvalteren.   

J) Til slut fremsatte formanden forhåbninger om – at planlagte aktiviteter 

kunne gennemføres i år uden aflysninger og at medlemstallet i foreningen ville 

øges igen. 

K) Der efterlystes også medlemmer, der har lyst til at være med i det konkrete 

arbejde. Det være sig omkring Slotsmarkedet dets tilrettelæggelse og 

gennemførelse eller på anden måde. Der er brug for mange hænder og 

talenter. 

 

Ad 3) Mette-Marie Ravnkjær forelagde (da kassereren Tina Deichmann var syg) 

Regnskabet for 2021.  Regnskabet blev derefter godkendt.  

 



 
 

Ad 4) Det blev besluttet efter indstilling fra bestyrelsen at beholde kontingent 

på 100 kr. også i 2023.  

Der blev stillet forslag til bestyrelsen om at overveje om der kan gives rabat 

hvis man som lokal erhvervsdrivende betaler kontingent og gerne vil købe en 

stadeplads på slotsmarkedet. 

Ligeledes blev der stillet spørgsmål ved, om de rykkere eller påmindelser vedr. 

kontingentbetaling er for stødende, hvis man har betalt, når de udsendes 

henvendt til alle.  

Derefter udleveredes udkast til budget 2022. Mette-Marie Ravnkjær uddybede 

hvorfor man i jubilæumsåret kunne kalkulere med et muligt underskud på 

slotsmarkedet. Det kan forklares med - at der dels er penge i foreningens kasse 

til rådighed - dels forventes det, som sædvane er, at foreningen søger støtte 

fra kommunen til at dække kulturelle begivenheder (såsom pigegarden) og 

derefter bevilliges et større eller mindre beløb. Så det forudses at det 

kalkulerede underskud vil blive mindre og i bedste fald forsvinde. 

Generalforsamlingen tog disse bemærkninger til efterretning og godkendte 

budgettet. 

Ad 5) Der blev derefter valg. Carsten Bo Nielsen konstaterede at bestyrelsen i 

henhold til vedtægten kan have mellem 5 og 9 medlemmer. Kim Stanhke, 

Mette-Marie Ravnkjær og Jeanette Andreasen blev genvalgt. Som nyt 

bestyrelsesmedlem blev valgt Kenneth Jacobsen, der som medlem i foreningen 

har været aktiv blandt andet i forhold til at indgå i arbejdet omkring det 

kommende slotsmarked. 

Ad 6) Kitti Hartelius tilbød at fortsætte som revisor og blev valgt. 

Ad 7) Ordstyreren oplyste af der ikke var indkommet forslag til dagsordenen. 

Ad 8) Poul Juul oplyste at der på det nye teater i Langedammen arrangeres en 

midsommerkoncert d.21.6 kl. 19.30 med Slotskirkens pigekor. 

Gorm Tortzen oplyste at Bevaringsforeningen og Borgerforeningen havde 

indgivet høringssvar i forhold til den nye lokalplan for “Stationsområdet” i 

Fredensborg By. Dertil kunne Carsten Bo Nielsen oplyse at høringsfristen for 

indsigelser var forlænget til 2 maj. 



 
 

 

Mette-Marie Ravnkjær takkede Carsten Bo Nielsen for sin indsats som 

ordstyrer og alle for et godt møde. 

Referent Mette-Marie Ravnkjær 


