
Bestyrelsesmøde i Hannedals Vejforening 19 November 2017

Tilstede: Jens Rahr, Stine Sørensen, Thomas Clausen, Ulrik Schmidt- Hansen, Jonas
Christiansen (referent)

Afbud: Lars Hallberq.

Dagsorden:
1) Formandens tilstand og virke
2) Skriverier fra medlemmer
3) Skjoldborg alle 1

4) Fejl på vejens installationer, Fjernvarme, kloak/aflØb, kantsten, Højdeniveau efter
gravearbejde

5) Crundet pkt 4 og trafikken (parkering 09 kørsel fra andre end foreningens
medlemmer) skal vi da arbejde på at kommunen skal overtage vejene.

6) Ceneralforsamlings dato 2018
7) Evt.

Ad 1) Formandens tilstand og virke:
Behandling går fremad. Jens kan på trods af sygdom og behandling stadigvæk fungere
som formand indtil generalforsamlingen og vil derefter gerne stå til rådighed som frivillig
konsulent for bestyrelsen.

Ad 2) Skriverier fra medlemmer:
Da der ikke er noget nyt har bestyrelsen ikke kunnet opdatere vejenes medlemmer.
Hvilket Jens har meddelt til de medlemmer, der har henvendt sig.
Bestyrelsen vil bede Cowi om at deltage på general forsamlingen samt at udarbejde en
skrivelse, til at forklarer en gennemgang afvejen og hvorfor det tager så lang tid at .
etablere vejenes tilstand. Skrivelsen til at lægge på hjemmesiden 09 omdeling til vejenes
med Ie m me r.
Jens beder om skrivelse fra Cowi. Thomas og Ulrik sørger for omdeling.

Ad 3) Skjoldborg alle 1:
Landmåler har været igang, hvilket har medført at der er disput omkring skel omkring
grunden. Betyrelsen afventer hvad der situationen.

Ad 4) Fejl på vejens installationer, Fjernvarme, kloak/afløb, kantsten, Højdeniveau efter
gravearbejde:
Etableringen af fjernvarme har medført fejl på andre installationer i veien der skal
udbedres. Cowi analysere og opdatere jens og udbredre fejl som de findes. Jens er igang
med at bede tilsvarende analyse af stikledninger. Cowi vil dokumentere vejene "nedefra"
og i tøt føt slidlag etableres.
Kommunen har indvilliget i at Vejforeningen hØres ved grave arbejder.

Ad 5) Crundet pkt 4 og trafikken (parkering og kørsel fra andre end foreningens
medlemmer) skal vi da arbejde på at kommunen skal overtage vejene:
Kommunen har efterhånden så mange store installationer at der vil være meget
vedlligehold ivejene, så kommunen burde overtage vejen for at undgå mere "rod".
Ulrik følger op med vejingeniørene tilknyttet vejene, for at undersøge mulighederne og
den rette fremgangsmåde.



Ad 6) Ceneralforsamlings dato 2018:
d. 16/4 kl. 1930

Ad 7) Evt.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 5 l\.4arts kl. 2000. hos Jens.


