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Referat af bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Fredenshøj 
 
28. marts 2022 kl. 17:30 - 19:00 
 
Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Fredrik Pettersson (FP), Camilla Charlotte 
Kruse (CCK), Henrik Taarnby (HT), Peter Hesdorf (PH). Afbud: Ian Schlottmann (IAS) 
 
Dagsorden: 

1) Velkomst 
2) Økonomi  
3) Skilteprojekt  
4) Møde med Onefiber  
5) Eventuelt 

 
Ad 1) Velkomst 
 
De nye medlemmer af bestyrelsen, Camilla Charlotte Kruse (Italiensvej 33) og Peter Hesdorf 
(Mantuavej 5) blev budt velkommen. 
 
Konstituering af nye medlemmer: 
 

• Peter Hesdorf, Bestyrelsesmedlem / Sekretær 
• Camilla Charlotte Kruse, Bestyrelsesmedlem 

 
Camilla Kruse har kommunikation med kommunen omkring status for bussen som kører ad 
Italiensvej. Bussen har gennem lang tid tilsyneladende kørt næsten uden passagerer - og er 
med til at skabe øget (unødig) trafik på Italiensvej. 
 
Ad 2) Økonomi 
 
I den første del af året er det blot nogle mindre udgifter som er afholdt herunder betaling for 
indkøb af rævefælde. 
 

• I den kommende tid udsendes reminder til medlemmerne om indbetaling af 
kontingent på 1.200 kroner for 2022.  
 

 
Ad 3) Skilteprojekt 

 
På den ordinære generalforsamling 2022 blev det vedtaget at; bestyrelsen arbejder for 
opsætning af skilte med forbud for køretøjer over 12 meter på private fællesveje. Det er en 
forudsætning for skiltning at naboforeningerne støtter opsætning.  
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Beslutning: 
• Derfor tages der i den kommende tid kontakt til; Landlyst og Freja.  
• De formelle krav til skiltning skal ligeledes afklares. 
• Kontaktudvalget med ansvar for kontakt: Kenneth Majkjær, Peter Hesdorf og 

suppleant Henrik Taarnby 
 
 
Ad 4) Fibernet - møde med Onefiber 
I vores område er der etableret adsl og bredbånd. Fibernettet rykker tættere på og 
foreningerne i området er kontaktet af leverandøren, Onefiber.  
På et orienteringsmøde i starten af marts er Onefibers løsning blev præsenteret for en række 
foreninger. I praksis skal en del af fortovsfliserne løftes og fiberkablerne lægges ned.   
Herefter vil kabler blive skudt ind til de ejendomme, som giver tilsagn om at ville være med. 
Onefiber tilbyder gratis installation ved etableringen til de grundejere som tilmelder sig. 
I praksis vil Onefiber opstarte et fiberprojekt i et område hvis der er 55-60% tilslutning fra 
grundejere. Men i første omgang skal foreningerne høres. 
 
Beslutning: 

• KMM sender en forespørgsel til Grundejeren.dk om erfaringer fra områder hvor der er 
udrullet fiber ved bl.a. Onefiber.  

• Det afklares, om det er påkrævet med en godkendelse fra foreningen til projektet, før 
leverandør kan opnå gravetilladelse hos kommunen. 

• Fredenshøj vil være i tæt dialog og afstemt med naboforeningerne 
 
Ad 5) Eventuelt 
Ønsket om vejtræer har tidligere været oppe på naboforeningens, G/F Landlyst 
generalforsamling. I efteråret 2021 var der flertal for, at der skal arbejdes videre med 
projektet. Træudvalget hos naboforeningen har nu udarbejdet et løsningsforslag for vejtræer 
og et estimat over økonomi baseret på tilbud. Peter Hesdorf har modtaget forslaget og 
gennemgik det kort. Emnet vil være en naturlig del af et kommende møde mellem de to 
foreninger, da det har betydning for vejene Mantuavej, Marsalavej og Livornovej, som vi deler 
med Landlyst.  

 
Loppemarkeder 2022; Bestyrelsen stiller teltet op ved kommende loppemarkeder. Før det 
sker, så orienteres grundejerne i nyhedsbrev om muligheden for at indlevere lopper til salg i 
foreningsteltet. Vi giver sammen med G/F Landlyst tilskud til musik på juni-loppemarkedet, 
for at gøre dagene lidt ekstra festlige.  
 
 
 
Ref. Kenneth Majkjær 
 


