Søborg 23. august 2021

Forslag til Hannedal vejforenings generalforsamling d. 7. september 2021
Forslag 1
Der optegnes hajtænder for enden af Karl Gjellerups Allé ved Gustav Esmanns Allé samt for enden af
Hannedal ved Karl Gjellerups Allé, jf. tilbud fra Pankas.
Dette skal dog afvente færdiggørelsen af asfaltarbejdet på foreningens veje
Forslag 2
Thomas Jacobsen skal fremover ikke kunne bestride hvervet som formand for Hannedal Vejforening.
Begrundelse:
Jeg har ikke tillid til, at Thomas Jacobsen kan varetage medlemmernes interesser, da Thomas Jacobsen i
flere tilfælde ikke har ville rette sig efter beslutninger vedtaget af et flertal i bestyrelsen:
•

•

Thomas Jacobsen ville ikke anerkende eksistensen af vejgruppen, som blev nedsat ved
generalforsamlingen i 2019 for at tage sig af sagen med genopretning af foreningens veje og
kloaknet efter fjernvarmearbejdet, selv om et flertal i bestyrelsen var enige om gruppens eksistens.
Det betød at den viden/ekspertise, som vejgruppens medlemmer besidder/besad ikke er blevet
udnyttet i det sidste halve år, da Thomas Jacobsen ikke ønskede at vejgruppen skulle deltage i de
relevante bestyrelsesmøder og i afleveringsforretningen, der blev holdt efter at asfaltfirmaet,
Pankas, havde udlagt nyt slidlag.
Efterfølgende har Thomas Jacobsen vedkendt at vejgruppen eksisterende – men desværre for sent
Det nye slidlag blev udlagt i en periode hvor temperaturen var meget lav. Normalt anbefales det
kun at udlægge asfalt ved temperaturer over 10 °C, da asfalten ikke vil kunne komprimeres
tilstrækkeligt ved lave temperaturer med deraf følgende større porøsitet og kortere holdbarhed.
Denne information havde jeg fået af en uvildig asfaltkyndig kollega.
Da asfalten blev udlagt var temperaturen enkelte morgener ca. 0 °C og i hele perioden under 10 °C.
Jeg foreslog derfor at bestyrelsen skulle kontakte en uvildig konsulent hurtigst muligt og mens
asfaltudlægningen endnu fandt sted. Dette var der flertal for i bestyrelsen, men Thomas Jacobsen
var imod det, da Pankas havde fortalt ham, at de godt kunne håndtere situationen med de lave
temperaturer.
En uvildig konsulent fra Teknologisk Institut blev derfor først tilkaldt flere måneder efter at et flertal
i bestyrelsen havde ønsket det og altså også efter afleveringsforretningen med Pankas og
Fjernvarmeselskabet.
Teknologisk Institut konkluderer i deres rapport at Pankas har lavet et dårligt stykke arbejde og hvis
Thomas Jacobsen ikke havde modsat sig involveringen af en uvildig konsulent kunne dette måske
allerede have været fremsat i forbindelse med afleveringsforretningen.

Derudover:
I forbindelse med renoveringen af kloakkerne var det meningen at kloakfirmaet skulle tjekke
datomærkningen på eventuelle kloakrør af plast for at undersøge om en del af skaderne på kloakkerne
kunne tilskrives fjernvarmearbejdet og derfor skulle betales af Fjernvarmeselskabet.
Da et medlem af vejgruppen spurgte Thomas Jacobsen om kloakfirmaet havde tjekket datomærkningen på
eventuelle plastrør fortalte Thomas Jacobsen at kloakfirmaet ikke var stødt på nogle plastrør.
Da før havde jeg imidlertid taget billeder af en opgravning, hvor man kunne se kloakrør af plast. Denne
uoverensstemmelse har Thomas Jacobsen dog aldrig kommenteret.
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Det kan muligvis have betydet, at vejforeningen har betalt for reparation af skader på kloaknettet, som
skyldes fjernvarmearbejdet.
Da jeg på grundlag af ovenstående bemærkninger ikke mener man kan have tillid til at Thomas Jacobsen
kan varetage medlemmernes interesser, men tilsyneladende lytter mere til entreprenører og
Fjernvarmeselskabets holdninger, så foreslår jeg, at Thomas Jacobsen ikke skal kunne besidde posten som
formand for Hannedal Vejforening.
Afsluttende kommentarer:
Jeg er flere gange blevet mødt med et argument om at det jo alligevel ikke ville nytte noget at modsætte sig
Fjernvarmeselskabet, men så kan jeg bare minde om hvor mange penge vejgruppen har sparet
vejforeningen for ved ikke at acceptere det oprindelige tilbud på asfaltudlægning.
Tilbuddet fra Fjernvarmeselskabet lød på at Hannedal Vejforening skulle betale 362.411,25 kr. inkl. moms.
Vi endte med at komme til at betale 224.400,00 kr. inkl. moms
Derudover lykkedes det vejgruppen af få udbetalt 64.750 kr. ekstra fra Fjernvarmeselskabet til dækning af
genopretning af 148 m af foreningens kantstene.
Dette giver en samlet besparelse på 202.761 kr. i forhold til udspillet fra Fjernvarmeselskabet. Det jeg synes
vi godt kan være stolte over.
Med venlig hilsen
Marit Kristiansen
Gustav Esmanns Allé 2

