
Bestyrelsesmøde i Hannedals Vejforening 20. Marts 2014 

 
Tilstede:  Marit Kristiansen, Lars Hallberg, Jens Rahr, Jonas Christiansen (referent) 
 
Afbud:  
 
1. Ordinær generalforsamling 
22 april. 2014 kl. 19.30 på Buddinge skole, Jens har booket kantinen på Buddinge skole  
 
Dagsorden: 
Fremlæggelse af fjernvarmeplaner fra kommunen 

a. (Lars beder Jeff om at arrangere med kommunen.) 
Derefter dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

4. Budget og fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår kontingent hævet med 200 dkr. 

5. Forslag til ændringer af foreningens vedtægter 

Behandling af indkomne forslag 

Eventuelle forslag fremsendes skriftligt til formanden Marit Kristiansen, Gustav Esmanns Alle 2, e-

mail: nymarit@hotmail.com og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

6. Valg efter lovene 

 

A Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg: (Marit genopstiller ikke) 

B Valg af 2 suppleanter 

C Valg af revisorer   

D Valg af revisorsuppleant: 

   

7. Eventuelt 

 
2. Regnskab 2013 + budget 2015.  

Lars fremlagde det tilsendte regnskab: 

 Tab på medlemmer! Kommunen der overtog Buddingen Batteri i 2013, overtog desværre ikke den 
skyldige post fra Buddingen Batteri pga. det var en tvangsauktion. Selskabet der var skyldner er 
under konkurs behandling og det kan ikke forventes at Ejerforeningen modtager det skyldige beløb 
fra konkursboet. 

 Posten i regnskab der hedder ”Administrationsomkostninger” bør fremadrettet ændres til 
”Driftsudgifter” 

 Der er et medlem som ikke betaler til vejforeningen, det skyldige beløb er endnu for lavt til 
retsforfølgelse. Lars undersøger med kommunen om der er andre tiltag der kan foretages, for at få 
det skyldige beløb tilvejebragt. 
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 Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 

 De 2000,- dkr. der er afsat til enten ekstra bestyrelsesmedlem eller til brug efter bestyrelsens 
ønske, blev valgt til ligelig udbetaling 

Budget 

 Der er en af boligblokkene på Søborg Hovedgade der ikke længere har tinglyst medlemskab, hvilket 
tidligere var opfattelsen og derfor ønsker de ikke at betale for medlemskab længere. Lars og Jens 
undersøger om det er korrekt. 

 Budgettet er godkendt med den ændring at kontingentet forhøjes med 200 dkr.  
 
3. Vejdrift 

Bestyrelsen vil i forhold til driftsaftalen med kommunen bede om dokumentation for de reelle udgifter for 
vejdriften. Kommunen opkræver beløbet direkte af vejforeningens medlemmer, men aftalen er indgået 
imellem vejforeningen og kommunen. 
 
I forhold til nyt byggeri vil Jens informere kommunen om at bygningsattesten ikke må udstedes før vejen er 
genetableret. Dette i forbindelse med det nye hus der bygges på Karl Gjellerups alle. 
 
Skjoldborg Alle nr. 1 + parkerings forhold imod Søborg Hovedgade på Skjoldborg Alle/ Karl Gjellerups Alle 
blev drøftet. 
 
5. Eventuelt 
Skjoldborg Alle nr. 10 har ændret adresse til Karl Gjellerups alle nr. 3 


