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Refemt afordinær bestvrelsesmøde 7 marts 20l7

økonomi(Lårs)

^1le 
betaltc clicr inkasso / lbgcdrcllcn. Forennlgcns lblmue ca 1.000.000 kr. Godc alkasrpå åkLier og obligationcr-

Be qrclse.wedlennel

Iro1mand: Stire Bilberg Sorensen

Vejmand: JeDs Rahr

Kasserer: Lars Hallberg

Sekrelær: Pctcr Borch

:. FienName (ient

Co$i (ljemlarme) har lavct cn ,A|e\,eringsprolokol i overcnsslcmnelse nred besigtigelser af vejcnc

Den er underskrevet af Henrik Kofoed ( Cowi ) Kim Boldrup ( Kanco ) os Jens Rahi ( Hannedals veju)
Fejl og mangler bliver rettet i fbrårei 2017. hvorelter slidlag bliver lagt på velene i tuld bredde-.....Veiforeningen far et
lilbud fbr dcn dcl dcr ikkc cr berøn af llemvarmeprolektet

Der har været en delproblemermed rotter ionddet....konrmunen er undenettet og der sat fælderop af "rottefængeren "

Svar til HelleAnrtsbiller Haonedal 3 der har reftet forespørgsel om parkering på Hannedal. Detre vedkonmer ikke
Vejforeningen nen relat€re til Gladsaxe Kommune / Politiet. Ptgiver det ca 5-6000 kr dågligt til Gladsa\e for ulovligt
parkerede biler på vo.es veie.

De ktslslen \onr K.mco inalle lægse onr g ndel nedkoriirg er nu hsingen kmlslen srundel rlL€d€ lremmedebileria Søbors

Horedgade der koEr op over kdnKL€Nn lor aLDarksrc nndloppe pi tdLorel Bcnldkedc oaså al der oppe lor €n{l€n al
Hatrnedalsrår2hilnhcltotl)eoglieultrdcpdlo.tovet øhhhhhdcrcrdavntikkelovligr r..endenafKdl(ijellerupsallc,led
Skr.ldboreall..odcikrofhamrcDdeunnligtatlaleellolligisvinglrlismankommcrliaMdicnbo€alle daddholderbllcr
vcdfuldotl.ukn.linJcrdlsatmd kommcr iden forkene bam .rcg hcnsliller tilai bcsryrelscn tåg.r hånd om

tarkcingsproblcncm i vorcs forening oe påvoNs !eie.0a dcn cnc cllcr anden mdde

3. Traflk (Stine)

lrafiksanering: Udsat på ubestemt tid. lngen grund til at ofre penge på vejbunp da de allerede er tilsredeværende, dog i
koveksfom (hullet idet vejene er i elendig stand. Hvilket tilsyneladende har god efekt påhastig|eden. Derfor brev til
Gladså\e konmune om overragelse afvedligehold afvejene ..ifl S:3 i lov o'n privat fællesvei. B1.a. pga at man stanede
pro.jektel uden gravclilladclsc.
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s. Generalforsamling. (Stine)

Dato: 26 april2017 kl 19i30 Buddinge Skole.

Bestyrelsen modrager aile genvalg med undiagelse alseketær Peter Borch som undladergenvalg grundet arbejde.

Rcrcrcnt: Peter Borch
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