
Hannedals Vejforening 

Referat fra bestyrelsesmøde 15.01.2020 

 

Deltagere: 

Formand  Marit Kristiansen 

Vejinspektør  Pia Lauritsen 

Kasserer  Jack Stange 

Sekretær  Thomas Jacobsen 

Suppleant Jan Høyen 

 

 

Afbud:  

Suppleant  Claus Nielsen 

 

        

       Dagsorden 

 

1 Reetablering af foreningens veje. 

Vejgruppen har holdt møder med kommunen og fjernvarmen samt dennes rådgiver.  

Møderne har ikke ført til enighed om fordelingen af udgifterne til reetablering af foreningens 

veje. 

Fjernvarmes tilbud dækker ikke efter bestyrelsens skøn de faktiske omkostninger til 

reetableringen, ligesom kvaliteten af det hidtil udførte arbejde ikke er tilfredsstillende. 

Der er af Vejdirektoratet foretaget 5 stikprøver af komprimeringen. Disse prøver viser at 

komprimeringen ikke er tilstrækkelig høj. Dette vil medføre, at der højst sandsynligt vil opstå 

yderligere sætningsskader ud over dem der allerede er opstået. 

Bestyrelsen vurderer, at yderligere drøftelser med fjernvarmen næppe vil ændre fjernvarmens 

holdning. 

Det blev besluttet, at kontakte Amalie Ferdinansen i Gladsaxe Kommune og henvise til den 

aftale om reetablering af vejene efter nedgravning af fjernvarmerørene, som d. 3. juni 2015 blev 

indgået mellem kommunen og vejforeningen. 

Marit vil udfærdige oplæg til mail til Amalie Ferdinansen og sende til den øvrige bestyrelse til 

kommentering . 

 

      2 Foreningens forsikringer 

      Status for retshjælpsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen drøftede om der var   

      behov for såvel en retshjælpsforsikring som en bestyrelsesansvarsforsikring. 

     Det blev vurderet at en bestyrelsesansvarsforsikring ville være god at have i den nuværende      

     situation og at forsikringssummen skulle være en million 

     Alka/Tryg har fremsendt formular som skal grundlag for et tilbud. Formularen blev udfyldt på   

     mødet og Marit returnerer den til Alka/Tryg.  Bestyrelsen afventer herefter Alka/Trygs tilbud. 

     Da Alka/Tryg ikke har en retshjælpsforsikring undersøger Jack om vi kan få en sådan i et andet     

     forsikringsselskab. 

 

 



3 Regnskab for vejforeningen 

Kassereren oplyste, at regnskabet for 2019 snart er færdigt og at kontingentopkrævning vil blive 

udsendt til foreningens medlemmer primo februar. 

Samtidig hermed vil rykkere blive udsendt til de medlemmer som ikke har betalt 2019 

kontingent. 

Regnskabet skal forelægges foreningens revisorer inden udgangen af februar. Kassereren vil 

drage omsorg for dette. 

Kassereren bad bestyrelsesmedlemmerne fremsende deres respektive kontonumre, således 

at bestyrelseshonoraret for 2019 kan udbetales. 

 

4 Vedligeholdelse af foreningens veje 

Driftsaftalen med kommunen er ophørt pr. 1. januar 2020 og Hannedals Vejforening skal 

fremover stå for renhold, fejning, snerydning og vedligehold. 

Pia har haft kontakt med Conny Katz formand for grundejerforeningen Søborghus samt med 

sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe. 

Yderligere oplyste at Pia, at kommunen har lavet en aftale med jurist René Aggersbjerg, 

Landinspektørfirmaet LE34 om rådgivning af vejforeninger med private fællesveje i forbindelse 

med vedligehold, snerydning m.v. 

Rådgivningen finder sted hhv. 21. og 28. januar fra kl. 16.30 til 18 i Undervisningslokale 1, 0 

etage på Gladsaxe hovedbibliotek. Pia vil møde op til rådgivningen. 

 

 

 

Referent 

 

Thomas Jacobsen 

Sekretær 


