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

1. Velkomst 
2. Økonomi 
3. Træprojekt, GF Landlyst 
4. NCC-projekt vandledninger 
5. Skilte 
6. Fibernet 
7. Ukrudt 
8. Eventuelt 

 
 
Ad 1) Velkomst 
KMM bød velkommen. 
 
 
Ad 2) Økonomi 
IAS oplyste at budgettet følges pænt. Saldo i bank er 113.416,56 kr. 
 
 
Ad 3) Træprojekt, GF Landlyst 
GF Landlyst har godkendt et projekt, der omhandler plantning af træer i borten ml. kantsten 
og fortovsflise. Det forventes, at træerne plantes i efteråret.  
 
Projektet blev godkendt i GF Landlyst kort før sommerferien. Bestyrelsen i GF Fredenshøj 
vurderede, at det var for sent at træffe beslutning om evt. tilslutning til træprojektet, idet 
denne beslutning indebærer afholdelse af generalforsamling og i øvrigt bør være baseret på et 
konkret og gennemarbejdet projektforslag.  
 
I det tidligere – og nu sløjfede – klimaprojekt var der tale om ca. 8-10 vejtræer i GF 
Fredenshøj. Bestyrelsen vil tage udgangspunkt i den tidligere foreslåede placering af vejtræer 
og have en dialog med grundejerne, som har et træ placeret ud for deres matrikel. Der skal 
være en dialog om placering, ligesom der skal være mulighed for at afvise et vejtræ ud for 
egen matrikel. 
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Bestyrelsen kontakter GF Landlyst og deres anlægsgartner med henblik på at udarbejde et 
konkret forslag om vejtræer i GF Fredenshøj til behandling på generalforsamlingen i 2023. 
 
Bestyrelsen forventer umiddelbart at vores forening har penge til at finansiere projektet, men 
det skal undersøges nærmere, herunder mulighederne for at søge tilskud fra kommunens 
træpulje. 
 
 
Ad 4) NCC-projekt vandledninger 
Arbejdet er i gang på Livornovej, Italiensvej, Marsalavej, Samosvej og Fredenshøj Allé. 
Arbejdet forløber planmæssigt. KMM afventer indkaldelse til afleveringsforretning. 
 
 
Ad 5) Skilte 
Som en del af Sikker Skolevej projektet har kommunen opsat nye skilte med indkørsel forbudt 
fra Italiensvej til Mantuavej, Marsalavej, og Livornovej. Desuden indkørsel forbudt i 
tidsrummet 7:30 til 8:30 fra Engvej til Samosvej, som dog ikke gælder for beboere. Det kan 
konstateres, at flere trafikanter endnu ikke har bemærket skiltene. 
 
 
6) Fibernet 
Tom fra GF Landlyst er i kontakt med flere udbydere. Fordelene ved fibernet ift. kabel er 
højere hastighed og mulighed for at vælge udbyder. Bestyrelsen afventer og følger 
udviklingen. 
 
 
7) Ukrudt 
Det er den enkelte beboers ansvar at holde vej og fortov fri for ukrudt ud for egen matrikel. 
NCC’s gennemgang af vej og fortove plejer at ligge i september. Det er derfor god idé at fjerne 
ukrudt nu. KMM skriver opfordring herom i næste nyhedsbrev. 
 
 
8) Eventuelt 
Intet at bemærke 
 
 
Næste møde: onsdag den 26. oktober, kl. 19 – 20.30. 
 
 
Ref.: PH 
 


