
Bestyrelsesmøde i Hannedals Vejforening 15. maj 2013 

 
Tilstede: Marit Kristiansen, Lars Hallberg, Jens Rahr, Jonas Christiansen (referent) 
 
Afbud:  
 
1. Ekstraordinær generalforsamling - dato og dagsorden (jf. punkt 2 og 3) 
10 juni. 2013 kl. 20.00 på Buddinge skole, Jens undersøger om der er adgang til Budding skole og vender 
tilbage inden indkaldelsens frist til sekretæren hvis ikke det kan lade sig gøre på Buddinge skole.    
 
Dagsorden: 

1. Revision af foreningens love. 
a. Ændringen af antallet af det nødvendige antal medlemmer i bestyrelsen 
b. Revision af §2 og §5,  

2. Genbehandling af budget 2013 og 2014. 
3. Valg til bestyrelsen. 
4. Evt.  

 
2. Revision af foreningens love mht. til antal bestyrelsesmedlemmer (fra 6 til 4-6).  

Forslag forberedt af Marit fremstilles til ekstraordinær generalforsamling med ændringer af detaljer 
foreslået på mødet. Teksten fremsendes til sekretær. 
 
3. Forslag til nyt budget for 2013 og 2014 mht. ændring af bestyrelseshonorar/advokatsalær 

Der er ikke ændret i bestyrelseshonorarer i over 15 år og de er utidssvarende. 
Arbejdsopgaverne vurderes ligeligt fordelt imellem formand, kasserer, vejinspektør og sekretær. Derved 
forslås et samlet beløb til ligelig deling imellem de fire medlemmer. De to menige medlemmer et andet 
beløb for deltagelse i møder.  
Bestyrelseshonoraret forslås til et årligt samlet beløb på 18000,- uanset antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

 Fordelt på mindst 16000,- til deling imellem Formand, kasserer, vejinspektør og sekretær 

 De resterende fordeles til de resterende medlemmer af bestyrelsen med 1000,- pr . ordinært 
bestyrelsesmedlem, det evt. overskydende beløb til afbenyttelse efter indbyrdes aftale i 
bestyrelsen.  

Revisor honorar forslås hævet til: 500,- pr revisor 
  
4. Inspektion af foreningens veje mht. reklamation for asfaltarbejde, beskadigelse af vejene, klipning af 
hække langs vej mm 
Jens har ikke taget sig tid endnu. Marit og Jens går en tur og inspicere vejene. Jens ringer til Marit og 
koordinere. Jens henvender sig til bygherren ved byggeri ved Hannedal 2-4 og Karl Gjellerups alle 8 vedr. 
genopretning af vej og kantstene og finder ud af hvem der er ansvarlig for overskæringen af asfalten på Karl 
Gjellerups alle. 
Marit har forberedt et brev til parceller der ikke overholder vejledningen ang. beplantning, som vil blive 
uddelt ved grove overtrædelse af reglerne ved beplantning ved skel til vej. 
 
5. Eventuelt 
Intet under dette punkt. 


