
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 27.1.2010 I GRUNDEJERFORENINGEN 

FRYDENSTRAND  

Tilstede: Peter, Connie, Ejner, Per og Lonnie Afbud: Jess  

Betaling af vejbelysning på privatvejene i grundejerforeningen Vi drøftede vejbelysning på 

privatvejene Rønholtvej og Frihedsvej, som har fået sendt et tilbud fra DONG på udskiftning af 

eksisterende vejbelysning (1 lampe på hver vej).  

Tilbudet koster ca. 12.000 kr. stk. samt abonnementsbetaling fremover på 145,56 kr. i kvartalet for 

vedligehold og drift pr. lampe. Tilbuddet skal accepteres senest den 10.3.2010 og pengene indbetalt 

før igangsætning. Alternativt kan man vælge at nedlægge belysningen på vejene. 

Teknisk Forvaltning er blevet spurgt og en embedsmand har svaret tilbage, at sådan er det og vi kan 

selv vælge om vi vil have lys eller ej, da kommunen ikke stiller krav om belysning på de 2 veje. I 

svaret fra kommunen er henvist til en udsendt meddelelse fra Vejsektoren (Vejdirektoratet), der 

henviser til en konkret sag fra Odense og drager den konklusion, at kommunen ikke må betale for 

private veje, hvis det alene begrundes med trafikmæssige formål, men må gerne betale, hvis der er 

andre objektive årsager - f.eks. arkitektoniske eller kriminalpræventive årsager.  

Men de skal ikke, de skal bare begrunde hvorfor, hvis de vælger at betale. Vi ligger inde med et 

brev fra 16. september 1991 fra daværende borgmester Inge Larsen, hvor kommunen dengang 

bekræftede, at de frafaldt kravet om betaling af vejbelysning på private veje i Grundejerforeningen 

Frydenstrand.  

Siden har grundejerforeningen eller privatvejene intet hørt fra kommunen i den anledning. Vi har 

nærlæst privatvejsloven og heraf fremgår at kommunen skal give særskilt besked til hver enkelt 

grundejer, hvis der besluttes vedligeholdelse eller istandsættelse, som grundejerne selv skal betale. 

Og dette med en frist på 2 uger til indsigelse. 

Bestyrelsen besluttede at forsøge at henvise til brevet fra Inge Larsen og privatvejlovens paragraf 

om høring samt ønske om svar på, hvornår det politisk var besluttet at ændre tidligere borgmester 

Inge Larsens afgørelse fra 1991 hvad angår driften for vejene.  

Dong har vi bedt om at sende os lovhjemmelen eller aftalen med kommunen for, at de skal have 

betaling for udskiftning af lamper, vi ikke selv har ønsket. Lonnie skriver udkast til de 2 

henvendelser og får disse godkendt af vejenes grundejere før de sendes med grundejerforeningen 

som afsender.  

De gamle dokumenter er indscannet og lægges på hjemmesiden. Connie har fået bekræftet fra 

anden kasserer med flere privatveje i deres grundejerforening, at andre privatveje i kommunen 

betaler eller har betalt for opsætning og fremtidig drift af lamperne. 

Peter har spurgt DONG om vi kan beholde nuværende lampe - og svaret er, at det kan vi ikke! Per 

tjekker den politiske beslutning om betaling af privatvejene.  



Fastelavnsfest søndag den 21. februar i Lille Friheden (indendørs :) Lonnie skriver indbydelse, som 

mailes til bestyrelsen og printes og leveres til Connie, der deler ud. Prisen er 20. kr. pr. person og 

alle kan deltage - også børnebørn mv.  

Vi serverer øl/vand og kaffe/te samt fastelavnsboller. Det vil kun være børnene, der slå katten af 

tønden, da lokalet gerne skal holde til det. Vi sørger for 2 tønder til aldersgrupperne 0-6 år og 7-14 

år. Måske kan vi kun have 1 tønde op ad gangen.  

Ejner hører sig for hos venlige naboer, om de kan hjælpe med at rigge noget stativ til, som tønderne 

kan sættes fast i. Peter sørger for tov til opsætning. Connie kontakter Jess og aftaler nærmere om 

indkøb, herunder mængde og afhentning. 2 tønder samt 4 køller øl - sodavand - kildevand - 

kakaobrikker - kaffe - te - mælk - sukker - servietter - paptallerkner - papkrus - slikposer (eller 

indhold til slikposer samt poserne dertil) - karameller og små poser slik til tønderne. 

Connie køber 2 dronningekroner og 2 kongekroner samt 1 gavekort af 100 kr. hos Frihedens 

Legetøj. Tidsplan: Start kl. 13.30 med samtidig tøndeslagning og en kop kaffe/te og/eller øl/vand 

samt en fastelavnsbolle til alle, der ikke slår katten af tønden. Bagefter får de børn, der først slog 

katten af tønden, deres sodavand og fastlavnsbolle. 

Der vil være slikposer til alle børn samt slik i tønderne. Kattedronninger og -konger får krone og 

taget billede, der kommer på grunderforeningens hjemmeside og den bedst udklædte får gavekort på 

100 kr. til Frihedens Legetøj.  

Tilmelding samt betaling til Connie senest den 12. februar 2010.  

Man får udleveret billetter til samtlige deltagere når man betaler. 

Bestyrelsen mødes den 21. februar 2010, kl. 12.00 i Lille Friheden til fastelavnsfesten. Næste møde: 

4. marts 2010 hos Per og vi har aftalt at spise sammen og Connie/Jess sørger for smørrebrød. 

Referent: Lonnie Frost 


