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Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Fredenshøj 
 
8. november 2022 kl. 19:00 - 20:30 
 
Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Fredrik Pettersson (FP), Camilla Charlotte 
Kruse (CCK) og Peter Hesdorf (PH) 
 
Afbud: Ian Schlottmann (IAS) 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Økonomi 
3. Træprojekt 
4. Fiber v. Onefiber 
5. Italiensvej, Sundby Områdefornyelse 
6. Eventuelt 

 
Ad 1) Velkomst 
KMM bød velkommen, 
 
 
Ad 2) Økonomi 
KMM oplyste at budgettet følges pænt. NCC har faktureret en smule mere end budgetteret 
grundet stigning i indekset for asfaltarbejde. 
 
 
Ad 3) Træprojekt 
GF Landlyst har godkendt et projekt, der omhandler plantning af træer i borten ml. kantsten 
og fortovsflise. Træerne plantes i de kommende uger.  
 
Bestyrelsen vil stille forslag om at der tilsvarende plantes træer på GF Fredenshøj dele af 
Mantuavej, Marsalavej, Livornovej og Fredenshøj Allé. Forventeligt 8-10 træer i alt. Hvis det 
bliver vedtaget, bør projektet så vidt muligt gennemføres i regi af foreningen og i samarbejde 
med GF Landlyst. 
 
PH blev anmodet om at undersøge mulighederne for at søge tilskud i kommunens træpulje. 
 
 
Ad 4) Fiber v. Onefiber 
Onefiber påbegynder snart nedgravning af fiberkabler i GF Freja (nord for Italiensvej). Der var 
enighed om at opfordre de af GF Fredenshøjs medlemmer, der bor på nordsiden af Italiensvej 
og har interesse i en fiberforbindelse om at tilkendegive dette overfor Onefiber. KMM uddeler 
brochure til de relevante matrikler. 
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For så vidt angår de øvrige matrikler i GF Fredenshøj kan spørgsmålet om evt. 
fiberforbindelse vente til kommende informationsmøde eller den kommende 
generalforsamling. 
 
 
Ad 5) Italiensvej, Sundby Områdefornyelse 
CCK og FP har deltaget i informationsmøde, hvor der blev drøftet forskellige muligheder for 
’fornyelse’ af Italiensvej, fx bænke, legeområder etc., men ikke veje og skybrudssikring. 
Bestyrelsen følger projektet. 
 
 
6) Eventuelt 
Dato for ordinær generalforsamling i GF Fredenshøj: 27. februar 2023. KMM forespørger 
Skolen ved Sundet om leje af lokale. 
 
 
Næste møde: 08-12-2022 
 
 
Ref.: PH 
 


