Bestyrelsesmøde i Hannedals Vejforening 20. Januar 2015
Tilstede: Jens Rahr, Stine Sørensen, Lars Hallberg, Jonas Christiansen (referent)
Afbud: ingen.
Dagsorden:
1) Generalforsamlings dato 2015
2) Buddinge batteri, opfølgning
3) Svar ang vejbredde
4) Opsparing jf. dd. konjunkturer
5) Lukning af Skjoldborg Alle mod Søborg hovedgade.
6) Evt. forslag etablering af vejbump
7) Opfølgning på reparation af veje.
8) Etableringsplan af fjernvarme
Ad 1) Generalforsamlings dato fastlagt til d. 15/4-2015 kl. 1930 på Buddinge skole. Jens undersøger om
plads i kantinen. Indkaldelse uddeles senest 2 uger før.
Ad 2) Buddinge batteri:
 Jf. foreningens formålsparagraf så opfatter bestyrelsen efter kommunen har købt Budding Batteri,
samt deltager på lige fod med alle andre vejforeningsmedlemmer i vejforeningen, at alt på grunden
foregår lovligt og vil indtil andre oplysninger forligger, opfatte den nye ejer på lige fod med alle
andre medlemmer. Evt. nabo stridigheder falder jf. foreningens formålsparagraf udenfor
foreningens virke.
Vejforeningen kan først tage stilling til evt. nye planer og formål med brug af Buddingen Batteri når
de bliver oplyst/offentligt fra den nye ejer og kan ikke påvirker proces hastighed i forhold til
udformning af planer i forhold til den nye ejers ønsker. Vejforeningen følger processen på lige fod
med andre interessenter i form af de oplysninger der er til rådighed fra i byråd og lokal presse.
Dette som med alle andre grunde/vejforeningsmedlemmer hvor der er ændringer i brug af
grunden, som for eksempel alle vejforeningsmedlemmer der handles eller hvor brugen af grunden
forandres.
Ad 3) Vejbrede er oplyst til:
 Gustav Esmanns alle og Marienborg Alle: 12,5 m bredde
 Øvrige: 10 m bredde
Ad 4) Opsparing jf. dd. Konjunkturer
 Vi taber penge på vores obligationer jf. de lave renter og deraf høje kurser på vores investeringer.
 Bank rådgiver har ingen løsninger på hvordan værdien kan sikres
 Forslag om at sikre opsparing ved ikke at investere opsparingen og lade opsparing stå som kontant
beholdning. Vi taber derved ikke penge, men forrenter heller ikke værdien.
 Forslag om at sikre opsparing ved at behold den som kontant beholdning følges.
Ad 5) Lukning af Skjoldborg Alle mod Søborg hovedgade
 Hvis ikke skjoldborg alle lukkes, vil kommunen jf. samtale med Jens reparer/flytte kloakafløb og
hæve vejniveauet.






Vi skal kontakte Martin Kisby Willerup hos kommunen ang. vejledning af proces lukning.
Forslag om placering af lukning skal detaljeres og høring ang. lukning skal initieres for at det kan
etableres.
Pullerter kan etableres for ca. 10000 dkr.
Der optegnes et par forslag som kan uddeles til behandling på generalforsamling. Jonas og Jens
udformer forslag (inden 3 Marts pga Jens Ferie).

Ad 6) Evt. forslag om etablering vejbump.
 Skal bestyrelsen arbejde videre på om der kan etableres simple vejbump, for eksempel TDJ
vejbump, hvilket kan etableres for mellem 10000-20000 dkr. /stk
Ad 7) Opfølgning på reparation af veje.
 Der er et problem med vandafledningen på hjørnet af MBA ved nr 100. Underlaget er ikke stabilt og
det skal genoprettes. Det gøres ved næste lejlighed.
Ad 8) Etableringsplan af fjernvarme
 Det forventes at MBA og Gustav Esmans Alle bliver inkluderet i 2015 jvf. oplysninger fra
kommunen. Kommunen oplyser mere på hjemmeside og direkte. Jeff Skjoldborg alle 33 opfordres
af Lars til at undersøge nærmere.

