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Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag den 10. juni 2013 

 

14 grundejere var repræsenteret ved generalforsamlingen. 

 

Dagsorden jf. indkaldelse: 
1. Valg af dirigent. 

 
2. Revision af foreningens love.  

Revision af § 2 og § 5. Ændringsforslag beskrevet i vedlagte bilag 1.(bilag 1 forefindes på Hannedal 
vejforenings hjemmeside) 
 

3. Genbehandling af budget 2013 og 2014 i forbindelse med bestyrelsens forslag til ændring i 
bestyrelseshonorar: 
Der er ikke ændret i bestyrelseshonorarer i over 15 år og de er utidssvarende. Det har igennem 
mange år været svært at rekruttere det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer fra Hannedals 
vejforenings menige medlemmer. Alternativet til en bestyrelse bestående af frivillige medlemmer er, 
at vejforeningen udnævner en professionel bestyrer/advokat til at varetage vejforenings 
forpligtigelser mod betaling. 
Arbejdsopgaverne vurderes ligeligt fordelt imellem formand, kasserer, vejinspektør og sekretær. 
Derved forslås et samlet beløb til ligelig deling imellem de fire bestyrelsesmedlemmer. De to menige 
medlemmer et andet beløb for deltagelse i møder.  
Bestyrelseshonoraret forslås hævet til et årligt samlet beløb på 18000,- uanset antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 
Fordelt på mindst 16000,- til ligelig deling imellem Formand, kasserer, vejinspektør og sekretær. 
De resterende fordeles til de resterende medlemmer af bestyrelsen med 1000,- pr . ordinært 
bestyrelsesmedlem, det evt. overskydende beløb pga ikke muligt besatte bestyrelsesposter jf. 
ændringsforslag til § 5, til fri afbenyttelse/aflønning efter indbyrdes aftale i bestyrelsen.  
Revisor honorar forslås hævet til: 500,- pr revisor 
 

4. Valg til bestyrelsen. 
 

5. Evt.  
 

Referat 

 

Ad 1) Bent valgt og konstaterede at den ekstra ordinære general forsamling var lovligt indkaldt. Taget dato 

fejl med årstal i indkaldelsen i betragtning som en beklagelig fejl af bestyrelsen. 

 

Ad 2) Ændringen af lovene pga manglende tilslutning til bestyrelsen, ved ordinær general forsamling. Der var 

spørgsmål vedr. hvordan kontinuiteten i bestyrelsen blev holdt med genvalg hvert år.  Argumenter for og 

imod. Forslagene begge vedtaget enstemmigt. 

 

Ad 3) Forslag diskuteret med opbakning, spørgsmål blandt andet spørgsmål ang. at det vil medfører et 

forholdsmæssigt stort administrationsbidrag.   

Ros til bestyrelsen for det foregående arbejde. 
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Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 4) Bestyrelsen bliver siddende med 4 personer. 

Følgende suppleanter blev valgt: 

 

2. Suppleant  

Thomas Clausen 

Skjoldborg Alle 15 

2860 Søborg 

Mail: tcl@nrcwe.dk 

 

1. Suppleant 

Alan Mortensen 

Marienborg Alle 143 

Mail: alanmortensen.am@gmail.com 

 

Ad 5) 

For referater: Se vejforeningens hjemmeside www.hannedal.dk 

Vedr. Skjoldborg alle 1, Bestyrelsen kontakter kommunen igen, det er gjort tidligere på året uden held. 

Nyt ang. Buddinge batteri, Marit skal have møde på kommunen indenfor de næste par uger og vil drøfte 

vedligeholdelsesstanden med kommunen da de nu er ejere af buddinge batteri. 

 

Referent:  Jonas Christiansen  

http://www.hannedal.dk/

