
 

 

Bestyrelsesmøde i Hannedal Vejforening 09.oktober.2018 
 
Tilstede: Lars, Ulrich, Thomas, Marit, Claus og Stine 
Afbud: Jonas 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Status på dialog vedr. kloak - herunder behov for tv-inspektion af dele af vores 
kloaknet 

 
2. Status på arbejdet med ny vejbelægning 

 
3. Serviceaftale med kommunen – hvad betyder afgørelsen i Lyngby-Taarbæk 

kommune for os? 
 

4. Status på Buddinge Batteri 
 

5. Behov for ekstraordinær generalforsamling 
 

6. Hjemmesiden 
 

7. Sammenslutning af grundejerforeninger i Gladsaxe 
 

8. Parkering – opmærkning for 10m reglen 
 
 
Referat: 
 

1. Bestyrelsen har været i kontakt med Novafos. Novafos har ansvaret for 
hovedkloakken. Novafos henviste til Gladsaxe kommune. Kommunen siger at vi 
selv som forening har ansvaret for resten. 
Thomas vil tage kontakt til grundejerforeningen i Gladsaxe for at høre om der er 
nogle der har erfaring med lignende sager.  
 
Hennings kloakservice har i forbindelse med kommunens gennemgang af vejene 
tidligere i år. Bestyrelsen vil få en anden kloakmester til at gennemgå kloakkerne. 
Vi vil gerne have svar på om skaderne skyldes tunge byggemaskinerne og hvad 
koster skaderne? Marit tager kontakt til en kloakmester med henblik på en tv 
inspektion tilsvarende Hennings kloakservice, samt tilbud. 
 

2. Vi skal lave en aftale med Cowi om at gå rundt på vejene. På hver vej skal det 
afklares hvor stor en del vi som forening skal betale og hvor meget Gladsaxe 
Fjernvarme skal betale. 
 
Der er tidligere på året gravet nye vandledninger ned på Søborg Hovedgade. 
Ulrich snakker med Novafos om der måske skal graves for nye vandledninger.  
 
Ulrich tager kontakt med Cowi for endelig dato for vejinspektion, samt om der 
skal laves nogle dokumenter til foreningen. Der opfordres til at grundejere 
deltager eller sender evt. spørgsmål, fejl og mangler til bestyrelsen forud for 
inspektionen. 

 
3. Serviceaftaler på private fællesveje er ulovlige jf. en afgørelse fra Ankestyrelsen. 

Serviceaftalen dækker snerydning, fejning af veje, rensning af brønde, 
vejbelysning. 



 

 

Vi har været i dialog med kommunen som er ved at kigge på denne aftale. 
Bestyrelsen afventer kommunen. 

 
4. På Buddinge Batteri skal der gennemføres miljøundersøgelse. Ubrugelige 

bygninger forventes nedrevet i efteråret 2019. 
Der er stadig ingen afklaring om anvendelse, men bestyrelsen vil forsøge at blive 
inddraget i arbejdet. Marit vil forsøge at få os inddraget. 

 
5. Bestyrelsen har nogle opgaver som skal løses inden en ekstraordinær 

generalforsamling. Der er derfor ikke behov lige nu. 
 

6. Info om gravearbejde, placering af containere og andet der kan være til gene 
sættes uploades på hjemmesiden. 

 
Lars laver en quick guide til bestyrelsen for at uploade materiale til 
www.hannedal.dk. 
 

7. Vi har ikke fået noget information/materiale fra foreningen. Lars undersøger om vi 
har betalt for medlemskab hos Sammenslutning af grundejerforeningerne i 
Gladsaxe. 

 
8. Det er et problem at komme omkring hjørnerne i vores kryds, da der er parkerede 

biler så det er svært at komme om hjørnerne for almindelig biler. Flere kanstenen 
er kørt ned af lastbiler.  
 
Lars og Stine undersøger hvem vi kan tage fat i for at få opmærket kantstenen. 
 

 
  


