Hannedals Vejforening
Referat fra bestyrelsesmøde 20.08.2019
Deltagere:
Formand
Marit Kristiansen
Vejinspektør Pia Lauritsen
Sekretær
Thomas Jacobsen
Suppleant Jan Høyen
Afbud:
Kasserer
Suppleant

Jack Stange
Claus Nielsen

Dagsorden
1 Fordeling af udgifter til reetablering af vejbane mellem Fjernvarmen og Hannedals Vejforening
2 Opretning af kantsten
3 Evt. skader på kloakbrønde forårsaget af Fjernvarmens entreprenør
4 Status på indhentning af tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring
5 Afleveringsforretning for Carl Gjellerups Alle
1 Fordeling af udgifter til reetablering af vejbane mellem Fjernvarmen og Hannedals Vejforening
Marit oplyste at vejgruppen (Jan Høyen, Annette Ramos og Marit) havde møde den 19. juni med
Henrik Kofoed, der repræsenterer Cowi, Henrik Hansen fra GG Fjernvarme samt Ingolf Andersen
og Martin Willerup fra Gladsaxe Kommune om en revurdering af fordeling af udgiften til
reetablering af foreningens veje efter de gravearbejder som er blevet udført i forbindelse med
nedlægning af fjernvarmerør.
Efter mødet gennemgik og opmålte Henrik Kofoed, vejgruppen og Pankas foreningens veje. Marit
gjorde under gennemgangen gældende, at GG Fjernvarme efter Hannedals Vejforenings vurdering
burde afholde en større del af udgiften til ny asfaltbelægning.
Det blev derfor aftalt, at der skulle foretages en ny opmåling af foreningens veje for at opnå enighed
om hvordan prisen for asfaltering af vejene skulle fordeles mellem fjernvarmen og vejforeningen.
6. august foretog vejgruppen sammen med Henrik Kofoed samt en fra asfaltfirmaet, Pankas, en
opmåling af vejene. Marit og Henrik Kofoed udregnede på grundlag af opmålingerne fordelingen
mellem fjernvarmen, og der var rimelig overensstemmelse mellem Foreningens beregning af
fordelingen og Fjernvarmens beregning (jf. pdf-fil af mail-korrespondance)
Beslutning:
På basis af de reviderede fordelingstal blev det enstemmigt besluttet at godkende Fjernvarmens
forslag, som giver en væsentlig bedre fordeling mellem det fjernvarmen skal betale og det
vejforeningen skal betale for udlægning af asfalt på hele vejbanen. Vejforeningen skal nu betale ca.
1/3 af prisen for udlægning af asfalt mod tidligere ca. 50 %.

2 Opretning af kantsten
I forbindelse med nedgravning af fjernvarmerørene i Foreningens veje er kantstene flere steder
blevet trykket af entreprenørmaskinerne.
Det er Foreningens opfattelse at Fjernvarmen skal afholde udgiften til opretning af de trykkede
kantsten.
Annette Ramos har sammenlignet kantstenenes tilstand p.t. med hvordan kantstenene så ud i 2014,
dvs. før Fjernvarmen påbegyndte arbejdet på foreningens veje. Derudover har Jan Høyen indhentet
et tilbud fra firmaet Brolægger Teamet ApS på opretning af alle kantstene i vejforeningen
Bestyrelsen drøftede i denne forbindelse en evt. opretning af samtlige kantsten på Foreningens veje.
De nuværende kantsten ikke er forankret i beton, som de nye vil blive, og de nuværende vil derfor
lettere kunne sætte sig/blive skæve over tid. Det drejer sig om ca. 1000 m, der vurderes at skulle
rettes op. Det er vejgruppens vurdering at nogle af disse skal rettes op for Fjernvarmens regning
Det er bestyrelsens vurdering, at en opretning af kantsten skal udføres inden der udlægges ny
vejbane.
Beslutning:
Det blev enstemmigt besluttet at der indhentes endnu et tilbud på opretning af samtlige kantsten, og
at fordelingen af udgiften til opretningen forhandles med Fjernvarmen.
Marit indkalder Gladsaxe Kommune og Henrik Hansen fra GG Fjernvarme til møde om kantsten.
Jan står for indhentning af endnu et tilbud når det er blevet godkendt på en ekstraordinær
generalforsamling, at der skal bruges penge på opretning af kantstenene.
3 Evt. skader på kloakbrønde forårsaget af Fjernvarmens entreprenør
Marit oplyste, at der er foretaget TV-inspektion af kloakrør og –brønde i Foreningens veje efter
nedgravningen af fjernvarmerør.
Inspektionen udført af 2 firmaer på foranledning af Fjernvarmen, som ligeledes har afholdt
udgiften.
Ifølge Fjernvarmen har Fjernvarmen repareret de skader, der kunne skyldes arbejdet med etablering
af fjernvarme i foreningens veje. Dette er Marit dog ikke enig i.
Marit er i besiddelse af optagelserne.
Beslutning:
Marit vil gennemgå tv-optagelserne i samarbejde med Jan Høyen m.h.p. at sikre at der ikke er skade
på kloakrørene.
Dette gøres inden mødet med kommunen og fjernvarmen vedr. kantstenene.
Udbedring af evt. skader, skal afholdes af Fjernvarmen eller vejforeningen og skal udføres inden
pålæg af ny vejbane.
4 Bestyrelsesansvarsforsikring
Marit oplyste, at der endnu ikke er indhentet tilbud på ansvarsforsikringen. Hun vil bede kassereren
fremskynde processen.

5 Afleveringsforretning
Henrik Kofoed fra Damgaard (tidligere Cowi) ønsker at der foretages afleveringsforretning for et
mindre stykke af Karl Gjellerups Alle, der endnu ikke er afleveret. Det drejer sig om stykket
mellem Hannedal og Gustav Esmanns Alle.
Marit vil kontakte denne med forslag om afleveringsforretning den 5. september.
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