Hannedal Vejforening

April 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, torsdag den 25. april 2019 kl.
19.30 Buddinge skole, kantinen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 1200,-.
5. Forslag fra bestyrelsen:
a. Behandling af forslag vedr. udlæg af slidbane
i. Udlægning af ny slidbane (se vedlagte tilbud)
ii. Øvrige udgifter (evt. opretning af kantsten)
b. Orientering om kloakkernes tilstand
6. Opsagt driftsoverenskomst med kommunen – orientering
7. Kommunikation fra bestyrelsen
8. Behandling af andre indkomne forslag. Forslag fremsendes skriftligt til formanden; Ulrich
Schmidt-Hansen, Marienborg Alle 137, email: ulrsh@holb.dk og skal være denne i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Valg efter lovene
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (formand, vejmand, kasserer, sekretær, 1-2
medlemmer.
Modtager genvalg:
Ulrich Schmidt-Hansen
Marit Kristensen
Lars Hallberg
Stine Sørensen
Thomas Clausen
b. Valg af to bestyrelsessuppleanter
c. Valg af to revisorer
d. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hannedal vejforening
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Forslag vedr. udlæg af slidbane

Baggrund
I forbindelse med etablering af fjernvarme er vejene i Hannedal Vejforening blev gravet op.
Gladsaxe Fjernvarme udlægger ny slidbane på de dele af vejen, som de har gravet op, uden
omkostninger for Hannedal Vejforening.
Hannedal Vejforening skal beslutte, om foreningen ønsker, at der udlægges ny slidbanen på
hele vejbanen i forbindelse med, at Gladsaxe Fjernvarme udlægger ny slidbane. Det vil
naturligvis koste vejforeningen penge.

Tilbud på udlægning af ny slidbane
Gladsaxe Fjernvarme har indhentet tilbud på udlægning af ny slidbane på hele vejbanen. Det
samlede tilbud fra Pankas (asfaltentreprenør) lyder på 619.664 kr. plus moms.
Gladsaxe Fjernvarme har opmålt, hvor stor en del de skal dække, som følge af de skader på
asfalt, som opgravningen har resulteret i. Tilbagemeldingen fra Gladsaxe Fjernvarme er, at de
betaler 329.735 kr. plus moms af det samlede beløb. Hannedal Vejforenings andel er derefter
289.929 kr. plus moms. (362.411 kr. inkl. moms).
Pankas anbefaler i tilbuddet, at det gennemføres såkaldt lysningsfræsning og udlægning af fuldt
slidlag. Det betyder, at lysningen til kantstenene vil være uændret og derfor behøver
kantstenene ikke at blive sat om. Det samme gælder alle overkørsler, som kan forblive
uændrede.
Tilbuddet er betinget af, at det udlægges slidbane på hele vejbanen samtidig. Hvis udlægningen
skal foregå i flere etaper (fx Gladsaxe Fjernvarmes andel først og derefter vores andel) vil vores
udgift blive 50 pct. større (dvs. godt 540.000 kr. inkl. moms).
Arbejdet vil blive udført i løbet af 2020.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen anbefaler, at vi accepterer tilbuddet fra Gladsaxe Fjernvarme på ovenstående
præmisser.
Bestyrelsen anbefaler endvidere, at der i budgettet for 2020 afsættes yderligere 50.000 kr.
(udover de 50.000 kr. som allerede fremgår), således at der kan gennemføres nødvendige
reparationer på kantstene mv. i forbindelse med udlægningen af ny slidbane.
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