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Deltagere: 

Formand  Thomas Jacobsen 

Kasserer  Pia Lauritsen 

Vejmand Knud Palmelund 

Sekretær Mikael Gregers Petersen, Referant. 

 

Suppleant Jan Høyen - afbud 

 

GEA: Gustav Esmans Alle, TI: teknologisk Institut, HV Hanndal Vejforening 

GGF: Gladsaxe Gentofte Fjernvarme, JB-GGF: Johnny Baastrup Andersen,  

BF-P: Bo Frederiksen Pankas A/S 

 

Dagsorden: 

 

1 ) Sætningsskaden på GEA 

Bestyrelsen debatterede svaret på HVs anke vedr. sætningsskaden på GEA, og afvisningen fra JB-

GGF. 

Det blev besluttet at, Thomas udarbejder et oplæg til svar til svar, der rundsendes til bestyrelsen for 

godkendelse, hvor vi beder JB om at besigtige skaden og tage stilling til denne. 

Hvis vi igen for en afvisning fra JB-GGF må vi jf. denne, rette henvendelse til Glx kommune.  

 

Tilføjelse – TI er blevet bedt om vurdering af asfaltarbejdet pba. flere medlemmer af HV der er i 

tvivl om kvaliteten af den lagte asfalt. 

  

2) Pankas forhandlingsmandat og GGF´s syn på TI 

JB-GGF har oplyst til HVs bestyrelse, at Pankas v/ Bo Frederiksen (BF-P) har mandat til at handle 

pba. GGF vegne. 

HV´s bestyrelse, Thomas, indkalder BF-P til møde vedr. løsning ift. TI´s rapport og udarbejder en 

løsningsmodel, Mikael kan evt. deltage hvis det skønnes nødvendigt. 

Det er for bestyrelsen vigtigt, at der udarbejdes en model der kan give medlemmer af HV tryghed 

for at arbejdet ikke på længer sigt vil blive en økonomisk belastning og vejene ikke forringes pga. 

arbejdet ifb. GGF 

 

Det er i øvrigt Pankas der har gjort HV OBS på sætningsskaden. 

 

3) Oplæg til kommende XGF 

Der lægges op til forslag 1. på kommende XGF og forslag 2 forekastes da det ikke vurderes 

relevant. 

1. Der udarbejdes et løsningsforslag i samarbejde med BF-P 

2. At hele leverancen ifb. GGF afvises og vi må afvente et langt retsligt forløb med tvivlsomt 

udfald. 

 

4) Ønske om opsætning af skraldespande på og ved indgange til Buddinge Batteri. 

Pia har været i kontakt med Steen Himmer vedr. opsætning af skraldespande og SH er ikke 

afvisende, men antyder, at det nok kun kan blive ved indgange til BB.  

 

 

Mødet sluttede 20.15 


