
Grundejerforeningen FUGLEVANGEN
3120 Dronningmølle

E-mail tiIBestyrelsenvedFormanden:fuglevangen@gmail.com
Hjemmeside: www.fuglevangen.dk

Kære Grundejer,

NYHEDSBREV nr. 15
Her kommer referatet fra Generalforsamlingen den 2. maj 2015, godkendt og
underskrevet af dirigent og referent, i henhold til Grundejerforeningens
vedtægter suppleret med vores genvalgte kasserers beretning og hans fine
præsentations materiale.

Efter Generalforsamlingen kom lonnie L..Burchardt Alsen fra Gribskov
Kommune og gav os og Formanden for Grundejerforeningen Dronningmølle
Strandpark 1-111, Jørgen Brøndum, en glimrende orientering om projektet
Kongernes Naturpark Nordsjælland og præsentationsmaterialet i den
forbindelse er også ved hæftet.

Bestyrelsens forslag til reviderede ordensregler blev, som det også står i
referatet, enstemmigt vedtaget og i denne forbindelse vil jeg gerne gentage det
jeg sagde under Generalforsamlingen, hvor vigtigt det er, at vi alle bestræber
os på at holde en åben og konstruktive dialog baseret på gensidig respekt og
hensyn. Vi skal alle prøve at komme tilrette ved at tage direkte kontakt med
hinanden for derved at undgå, at eventuelle misforståelser går i hårdknude og
skaber ondt blod mellem naboer og genboer. Som anden instans, når de
direkte muligheder er udtømte, vil Bestyrelsen selvfølge gerne prøve at
medvirke til at finde en løsning, inden den påtaleberettige myndighed
involveres.

Uledsagede løse hunde og hundenes efterladenskaber er et problem, også i
vores sommerhusområde, i henhold til mange deltagere på General-
forsamlingen. Gentagne misligholdelser vil føre til en politianmeldelse med
bevidnede erklæringer, gerne med foto. Så her en hilsen til alle hunde ejere:
udvis respekt og hensyn! Der er både voksne og børn, som er bange for løse
hunde og vi alle får kvalme af at se de griimme hundelorte ligge på vore stier og
fællesarealer!

Hegns-spørgsmål har altid været noget, som kan få selv de mest sindige
mennesker til at blive vrede og aggressive. Vi må alle arbejde på at holde den
naturlig hegnsbeplantning i skel både mod nabo og mod fællesarealer - faste
hegn må kun opføres på egen grund, såfremt der er den tinglyste naturlige
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hegnsbeplantning foran i skel! Der hvor hegnsbeplantningen har ekspanderet
ud på fællesarealet er det fortsat den pågældende grundejers ansvar at trimme
den tilbage til skel og vedligeholde hegnet der.

Den "uendelige hlstorie" om Park Alles beton klodser fortsætter nu med et
møde, indkaldt af Teknisk Forvaltning, i slutningen af denne måned for at
drøfte, hvad der kan gøres for at forbedre trafiksituationen i vores område.
Referatet fra dette møde vil naturligvis blive omtalt i næste nyhedsbrev.

Det er rigtigt dejligt at mærke den positive stemning, som vi i bestyrelsen
dagligt møder og jeg vil gerne, på hele bestyrelsens vegne, takke for dette og
den enstemmige vedtagelserne af vores beretning, regnskab og budget og de
reviderede ordensregler på generalforsamlingen. Den positive stemning var
også tydelig ved genvalget af alle, som igen stillede op til det frivillige arbejde
for vores forening.

Mange hilsener og ønsker om en dejlig sommer i vores dejlige
sommerhusområde!

W
Kjell

PS:Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive
til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi,
dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og
derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.

Nyhedsbrevet vil også kunne læses på opslagstavlen og fra vore hjemmeside

www.fuglevangen.dk

Anbefal gerne naboer og genboer, som ikke modtager Nyhedsbrevet, at sende en rnail
til fuglevangen@gmail.com gerne med oplysning om et mobil nummer, som vi kan bruge i
tilfælde af eventuelle service beskeder, så bliver de tilføjet listen.
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Referat fra

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 2. maj 2.015 kl. 10:00

i Pyramiden, Aktivitetsstuen, Vesterbrogade 54, Gilleleje

1. Valg af dirigent

Ervin Cortsen blev uden modkandidat valgt som dirigent.

Ervin Cortsen konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og 37 stemmeberettiget
sommerhusejere var mødt.

Til dagsordenen bemærkede Ervin Cortsen, at det fejlagtigt ikke fremgår, at også bestyrelsesmedlem Lisbeth
Vilborg er på valg.

Generalforsamlingen godkendte herefter dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Supplerende orienterede formanden for situationen og processen omkring Park Alle og henviste til de øvrige
løbende informationer herom i nyhedsbrevene.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskab 2014 og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.

Der er udarbejdet et nyt Velkomst brev til nye medlemmer i forbindelse med ejerskifte og vores Ordensregler er
ajourførte i henhold til gældende lovning og Gribskov Kommunesfine vejledning til anvendelse/forståelse af den
gældende tinglyste deklaration for vores område. De ajourførte ordensregler bedes godkendt af
Generalforsamling.

Ordensreglerne blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
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5. Forelæggelse af budget til godkendelse.

Kasseren gennemgik budget 2015/2016, herunder planer omkring dræn og vejbelægning og der henvises i
øvrigt til den skriftlige beretning.

Budget 2015/2016 og uændret kontingent på kr 1.800,-/kalenderår blev enstemmigt vedtaget af
generalforsamlingen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

KassererBent Guldborg, bestyrelsesmedlem Birgit Kuningasog sekretær/bestyrelsesmedlem Lisbeth Vilborg blev alle
genvalgt for 2 år uden modkandidater.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Jytte RønnowJessenog Inder Sapru blev beggegenvalgt for 1 år uden modkandidater.

8. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter for 1år.

Flemming Precht og Grethe Møller blev beggegenvalgt som revisorer. Anders Gershøjog Ervin Cortsen blev begge
genvalgt som revisorsuppleanter.

9. Eventuelt

Tilkendegivelse fra generalforsamlingen om stor tilfredshed med nyhedsbrevene

En grundejer udtrykte utilfredshed med, at affaldsposen ikke blev foldet ud ved renovation og dermed
tydelig signalerer, at der ikke er nogle i huset.

En grundejer spurgte om vi via "Tryg-politi" kan få besked når der har været indbrud? Formanden kunne
oplyse, at det gør Nordsjællands politi ikke, da der er risiko for, at det skaber utryghed.

En grundejer spurgte om hvem der er ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med etablering af ny
målerbrønd. Formanden informerede om, at den enkelte grundejer kan kontakte firmaet FVAVVS ved
Henrik Vindahl.

Bestyrelsenvil undersøge om vores korrespondance på hjemmesiden kan fjernes fra Googlessøgemaskine.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 11.20.

12.00 Lonnie Burchardt fra Gribskov kommune gaven glimrende præsentation af Nationalpark "Kongernes
Nordsjælland" og svarede på spørgsmål på Gribskov kommunes vegne. Oplægget kan læses på vores
hjemmeside under "Information"
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Fuglevangen GF - Generalforsamling 2015
Regnskab resultat
III Vi har et mindre underskud, og det er næsten som budgetteret. Vi har fortsat en god likviditet
grundet sidste års store overskud.

ITJ Indtægter Alle har betalt Vi har tjent lidt ekstra på:

- Rykkergebyrer. Vi kører efter bogen (Rykker l, 2, påkrav, fogedret). Der var 1 sidste år, der betalte
lige før sagen skulle i retten. Dem der volder mest besvær, er dem der flytter uden at orientere os. Vi
fik i år 3 opkrævninger retur fra postvæsenet. Så er der nogle få af dem der ikke betaler til tiden, der
kan være svære at finde. Vi har hidtil fundet alle. Vi søger på nettet, spørger naboer og
ejendomsmæglere om adresser, fremmøde i sommerhuset m.m. 17 har solgt i 2014 og indtil nu 6 i
år.

- Vi har tjent lidt penge på ejendomsmægleres annoncering på hjemmeside

l1lOpkrævningsgebyr. Gebyr på girokort koster mere end elektronisk opkrævning.

l1lKurstab. Obligationer er udtrukket pr 01-01-2015 til kurs 100. Har været opført i regnskabet til
højere kurs.

III Græsslåning vokser med 3% pr år

l1lVedligeholdelse

Vi er nu nået hele vejen igennem vores dræn
- Slamsugning og spuling sidste Yz del. Fra Sneppevej og Skovduevej til Rensningsanlægget

- Reparation af fundne defekter, 5 nye brønde som gør vedligeholdelse af systemet lettere.
- Dokumentation af drænsystemet med henblik på fremtidig vedligeholdelse.

- Vi udskød opgaven med komme bund i 13 brønde der mangler en bund. Det skal ske samtidigt med
slamsugning.

Regnskab balancer
l1lObligationer nedskrevet til kurs 100.
[1]En grundejer har betalt for meget i kontingent

[1]Vores lån er på 700.000 ultimo 2014. Der er 2 gange tilbage

Budget
Indledning
Focus har de seneste 3 år været på dræn.
Vi sætter nu også fokus på asfalt, hvor nogle af vores veje ikke har det så godt. Vi har bedt
Teknologisk Institut rådgive os. De laver nogle test, af vores asfalt og af vejkassen. De har leveret en
foreløbig rapport. Vi afventer den endelige rapport hvor testresultaterne også indgår.
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Der er 3 hovedspørgsmål. Hvad skal gøres, hvornår, og hvad koster det.
Der er flere årsager til at vi har behov for rådgivning
lLl Vi skal lave en plan for vedligeholdelsen, med respekt for vores likviditet, og som betyder vi på sigt
får bedst kvalitet for færrest penge. Venter vi for længe bliver skaderne større og udbedring dyrere.
Vi præsenterer en plan på næste års generalforsamling.

l1l Vi skal også bruge rapporten til at fastsætte fremtidig vejbidrag og kontingent fra 2017
!ll Vi skal anvende rapporten i dialogen med kommune og nabogrundejerforeninger, der bruger vores
vej. De skal bidrage til vejkassen.

rn Vi bliver bedre i stand til at vurdere leverandørers tilbud prismæssigt, og er det de rigtige løsninger
vi bliver tilbudt. Det der blev lavet for 8 år siden havde nogle steder kort holdbarhed.

Billeder ved rørende defekter i asfalten på vejene blev vist.

Budget - Revision 2015.
Der er kun småjustering bortset fra vejvedligeholdelse. Rapporten Teknologisk Institut koster 55000
kr.

Budget 2016
Uændret kontingent
Asfalt Vi har sat 300000 af til vejvedligeholdelse. Det er hvad vi kan klare med den likviditet vi har.
Det er givet at vi foran os har væsentlige omkostninger til vejvedligeholdelse. Hvornår vi skal bruge
pengene, og hvor meget vil blive præsenteret i en plan på næste års generalforsamling.
Vedligeholdelse dræn.
Vi går fra udbedring af defekter til systematisk vedligeholdelse. Slamsugning af brønde hver 2. år og
spuling hvor ~ år.

Budget Balancer
Obligationer er udtrukket. Vi har ikke kunnet finde sikker anbringelse af pengene, samtidigt med at vi
får en rentegevinst. Sidste rate af vejlånet betales i 2016. Indfrielse tidligere vil ikke give en gevinst.

Vejfond og asfaltomkostninger i 2006/7
Det er vores plan at holde styr på vej fonden regnskabsmæssig. Det har betydning hvis andre end
Fuglevangens medlemmer skal bidrage til vej fonden.
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Fuglevangen Grundejerforening
Regnskab 2014 - Resultatopgørelse

INDTÆGTER 2013
Kontingenter ind. Vejbidrag
Rykkergebyrer
Retsgebyrer retur
Andre indtægter
Bank & obligationsrenter
Indtægter i alt
UDGIFTER
Generalforsamling
Administration
Afskrivning af kontingenter
Inkasso
Opkrævningsgebyrer
Kontingent til GGGF
Møder
Kørsel
Arkivhuset
Bestyrelsen
Ansvarsforsi kri ng
Vedligehold
Græsslåning
Kurstab Obligationer
Renter Nykredit
Udgifter i alt

Resultat
Afdrag Nykredit Bank
Likvidt resultat

671.800
2.400

634
1.500
4.100

680.433

4.199
3.720
2.263
6.539
6.326
7.781
2.507

45.896
73.125

455.372
350.000

391.600
350.000 1

105.372 41.600



Fuglevangen Grundejerforening
Vedligeholdelse

Opgave
BBC (Sugning og spuling)

BHS support ved Nordkystens beskadigelse af
dræn, samt løsning afakkut problem ved Skovduevej 1
Nyt skilt på Duevej og fjernelse afrod
Træfældning
5 nye Brønde
BBC spuling dræn fra grøft
spuling af nye områder efter etablering af spulebrønde
BHS Reparation af dræn
Nye opgaver vedrørende defekter på dræn fra grøft
BHS yderligere kortlægning
Bund i 12 brønde a 1600 kr (Udskydes til 20 15)
I alt

~------------------------------~~~~~~ ~~ 2



Fuglevangen Grundejerforening
Regnskab 2014 Balancer

AKTIVER

Danske Bank 3543-446920
Danske Bank - aftalekonto
Obligationer købt 2011
Tilgodehavende

2012
25.399

199.498
3.600

2013 Lb:';::"';:":::i>;>;',

115.376
O

199.498
O

Likvide midler m.m. i alt

PASSIVER
Nykredit Bank
Skyldige poster

228.497

Gæld i alt

1.400.000
18.994

1.418.994

Egenkapital primo
o

Arets resultat
Egenkapital ultimo

-1.528.035 -1.190.497
337.538 455.372n~o~t:~~~,o,,'''',,''',',''', "','."'C;,

-1.190.497 -735.125
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Fø evejoa Stand
Revner

(Relativ god stand)
(Dog begyndende revnedannelse)
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto 1:Stikvej pA Fasanvej: Sy-
stematisk forekommende, al-
vorlige tværg§ende svind revner
jasfaltbelægningen . Desuden
ses i mindre omfang skader i ve-
jens yderside som følge af bæ-
reevnesviqt.
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto 2: Stikvej p§ Fasanvej:
Samme systematisk iorekom-
mende, alvorlige tværgSende
svindrevner i asfaltbelægnin·
gen og langsgSende revne,
som formodentlig er en gen-
nemslagsrevne fra en tidligere
udført sideudvidelse af veibe-
lægningen. Desuden ses i
mindre omfang skader i ve-
jens yderside som følge af
bæreevnesvigt.
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto 3: Stamvejen p§ Fasan-
vej: Samme systematisk fore-
kommende, alvorlige tværg§-
ende svindrevner i estettbe-
lægningen. Revnerne er her
suppleret med langsg~ende
revner, som sandsynligvis
stammer fra en ældre sideud-
vide/seaf vejens bredde.
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto4: Stamvejenp~ Fasanvej:
l modlys ses revnerne endnu
tydeligere. De opst~ede svind-
revner lader regnvand trække
ned i belægningen, hvorefter
der i frostvejr sker opirysnin-
ger, s.§ vejen "bølger" hen over
revneme. [ vinterperioder med
hyppige frost/tø-skift nedbry-
des belægningenhurtigt.
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto 5: Stikvej p~ Skovdue-
vej: Samme skadesmønster
som p~ Fasanvej med gen-
nemg~ende, tværg~ende
revner.
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto 6: Stikvej pJ Skovdue-
vej: Revnerne har udviklet sig
til en bredde, s~ regnvand
uhindret kan trænge igennem
hele asfaltbelægningenJ hvor-
ved der opst~r accelereret
nedbrydning.

Foto 7: Stikvej p~ Fasanvej.
Belægningernes nedbrydning
har nJet et sJ alvorligt stade,
at selvom der udføres revne-
fugning, vil denne kun have en
holdbarhed pJ 2-3 Jr før der
atter opstJr frie revner
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Fuglevangen Grundejerforening
Revner i asfalt

Foto 9: Belægningen p~ forde/ingsvejen Fuglevangen er i rimelig tilstand - enkelte steder
konstateres dog skader, som tydeligvis er for~rsaget af tung trafik. Fuglevangen fungerer
samtidigt som tilkørselsvej for det lokale rensningsanlæg og udsættes derfor for mere trafik-
p~virkning end boligvejene i sommemusomrsdet: Endvidere er der gennem Fuglevangen via
Duevej i nord ~ben forbindelse for gennemkørende trafik til naboudstykningen.
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Fuglevangen Grundejerforening
Budget

Budget Realiseret Budget Revideret Budget

2014 2014 2015 2015 2016

INDTÆGTER

Kontingenter ind. Vejbidrag 670.200 670.200 670.200 670.200 670.200

Rykkergebyrer 2.164
I

Andre indtægter 2.000

Bank & obligationsrenter 5.000 3.869 5.000 500 500

Indtægter i alt 675.200 678.233 675.200 670.700 670.700

UDGIFTER

Generalforsamling 3.000 1.398 10.000 5.000 5.000

Administration 16.000 20.666 16.000 13.000 16.000

Afskrivning af kontingenter O O 1.800 O 1.800

Qpkrævningsgebyrer 5.000 3.541 5.000 4.000 4.000

Kontingent til GGGF 4.000 3.720 4.000 4.000 4.000

Møder 3.000 1.243 3.000 3.000 3.000

KØrsel 7.000 3.689 7.000 6.000 6.000

Arkivhuset 6.500 4.019 6.500 5.000 5.000

Bestyrelsen 10.000 5.420 10.000 10.000 10.000

Forsikring 2.600 2.535 2.600 2.600 2.600

Vedligeholdelse vej 55.000 300.000

Græsslåning 85.000 77.500 85.000 80.000 83.000

Anden Vedligehold 150.000 164.765 100.000 100.000 76.000

Kurstab obligationer O 6.042 O O O

Renter Nykredit 44.000 43.608 27.000 27.000 9.000

Udgifter i alt 336.100 338.145 277.900 314.600 525.400

Resultat 339.100 340.088 397.300 356.100 145.300

Afdrag Nykredit Bank 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Likvidt resultat -10.900 -9.912 47.300 6.100 -204.700
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Fuglevangen Grundejerforening
Vedligeholdelse Budget

Oprindelig
estimat Estimat Estimat Gennem-
i kroner 2015 2016 snits år

Udbedring defekter
Bmd i 12 brønde a 1600 kr (Udskydes til2015) 19.200 20.000
Løbende vedligeholdelse dræn og grøft
-Oprensning afgrøft hver 4. år - 20.000 5.000
- Sugning af 100 brønde fordeh over 2 år 16.000 16.000 16.000
-Spuling hver 4 år- ~ deleni2015 40.000 - 20.000
-Reperation 15.000 10.000 20.000
Diverse (Træfældning, andet). 14.000 30.000 25.000
Asfah
-Rådgivning vedrørende asfah på vejene 55.000
-Vejvedligeholde~e 300.000 ??
I alt 19.200 160.000 376.000 86.000
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Fuglevangen Grundejerforening
Budget Balancer

AKTIVER
2014 2015 2016

Danske Bank 3543-446920 113.305 311.062 106.362
Obligationer købt 2011 193.457 O O
Tilgodehavende O O O
Likv ide m id Ie r m. m. i aIt 306.762 311.062 106.362

PASSIVER
Nykredit Bank 700.000 350.000 O
Skyldige poster 1.800 O O
Gæld i alt 701.800 350.000 O

Egenkapital primo -735.126 -395.038 -38.938
o

Arets resultat 340.088 356.100 145.300
Egenkapital ultimo -395.038 -38.938 106.362
Passiver i alt 306.762 311.062 106.362 14



Firma Arbejde Kroner

Colas Dæklag Fuglevangen del1 201.226
Colas Dæklag Fuglevangen del 2 170.470
Colas Dæklag Drosselvej 227.432
Colas Dæklag Sneppevej -
Colas Bærelag Skovduevej 338.012
Colas Dæklag Skovduevej n.325

Colas Dæklag Gøgevej 73.633
Colas Dæklag Gøgevej 67.455
Colas Dæklag Fasanvej 394.732
Colas Dæklag Duevej 62.102
Colas Dæklag Blåmejsevej 229.567
Colas Dæklag Vænget 76.766
Colas Diverse Afstribning 1.580
Colas Diverse Revneforsegling 109.698
Colas Diverse Udskiftning af bærelag 257.189
Colas Diverse Hævede kryds 390.359

Kredit -64.997
Colas Entreprise 3.700 2.616.249
Nordkysten Etablering af sti 62.500
Nordkysten Etablering af sti 62.500
Nordkysten Etablering af sti 62.500
Nordkysten Etablering af sti 250.000
Nordkysten Vejskilte 50.000
Nordkysten Græsarme ri ng 37.375
Nordkysten Chikaner 103.625
Nordkysten Enterprise 797 629.297
Nesa Armaturer 214.875
Michaels Maskinstation Flytning af jord 34.094
Nordkysten Kloark 18.923
Andre Afhøvling af græs,

Stubfræsni ng,
jordpåfyldning,dræn,
m.m. 366.935

Projekt sum 3.880.373
Finansiering Lån 3.500.000
Gribskov Kommune Tilsskud 273.327
Engangsbetaling fra grundejere Forudbetali nger 24.000

I alt 3.797.327
Ufinansieret del, trukket på Vejfond i 2007 83.046

Fuglevangen Grundejerforening
Asfaltprojektet 2006

FUGLEVANGEN Asfaltarbejde 2006
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Fuglevangen Grundejerforening
Udvikling af Vejfonden og asfalteringslånet 2006-2016

Kontingen: 700 kr pr år Vejbidrag: 1100 kr år

Rente + Vedligehold
o

Vejgæld 31/12 Rente afdrag Vejbidrag Netto BUDGET Status VejfondAr
2004 112.800 - - 112.800
2005 112.800 - - 225.600
2006 3.500.000 150.400 - - 376.000
2007 3.150.000 166.250 516.250 412.500 -103.750 -83.046 189.204
2008 2.800.000 148.750 498.750 412.500 -86.250 - 102.954
2009 2.450.000 131.250 481.250 412.500 -68.750 - 34.204
2010 2.100.000 113.750 463.750 412.500 -51.250 - -17.046
2011 1.750.000 96.250 446.250 412.500 -33.750 - -50.796
2012 1.400.000 78.750 428.750 412.500 -16.250 - -67.046
2013 1.050.000 61.250 411.250 412.500 1.250 - -65.796
2014 700.000 43.750 393.750 412.500 18.750 - -47.046
2015 350.000 26.250 376.250 412.500 36.250 -55.000 -65.796
2016 O 8.750 358.750 412.500 53.750 -300.000 -312.046

Renter ialt 875.000

2.3331IPr. grundejer

Samlet Kontingent
GFdrift
Vej bidrag
I alt

2004 r 2005 r 2006 I 2007·2014 r 2015 r 2016
400 400 400 700 700 700
300 300 400 1.100 1.100 1.100
700 700 800 1.800 1.800 1.800
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Nationalpark Kongernes
Nordsjælland

Fem nordsjællandske
kommuner-
Fredensborg,
Gribskov, Halsnæs,
Helsingør & Hillerød
Godt 200 frivillige
lodsejere



Hvorfor en Nationalpark?

• DK's mest enestående
natur og landskaber

• Sammenspil ml
mennesker og natur

• Kongemagtens eje og
statens eje

• Frederik II (1559-1588)
Nordsjælland som
Krongods



Nationalpark Kongernes
Nordsjælland

• Vidner om kongernes
særlige interesse

• Søborg slot,
Frederiksborg slot,
Kronborg mv.

• Natur, Kulturhistorie,
Landskab og
Friluftsliv



De bærende elementer
• Natur
• Kulturhistorie

• Landskab

• Friluftsliv

• Erhverv- og tu risme



Frivi IIigheds-præmis

• Frivillighed for den
enkelte lodsejer

• Frivillighed i
Nationalparken



Nationalparkens organisering

• Ikke en myndighed
• Fond der ledes af en

bestyrelse
• Nationalparkråd
• Nationalpark Plan
• Esrum Kloster og

Møllegård som
Hovedportal



Hvad nu?

• Forslag er indleveret
1. december

• Se mere på
www.danmarksnationalparker.dk


