Hannedals Vejforening

April 2014

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 22. april 2014
Information omkring fjernvarme, kommunen havde ikke mulighed for at stille op, kort information var
fremsendt fra kommunen, hvilket blev gennemgået:


Kommunen har ikke planlagt nogle dele af vejene i Hannedal før 2015



Hvis der er en forhåndstilkendegivelsen af tilslutning til fjernvarmen er over 50% kan det
fremrykkes, Jeff igangsætter undersøgelser omkring interesse og fremskaffer oplysning omkring
hvilken baggrund der er for tilslutning.



Umiddelbart er opfattelsen fra generalforsamlingen at der ikke er tvungen tilslutning til
fjernvarmenettet fra parceller .

1. Valg af dirigent
Annette Ramos blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt
varsel. Der var 16 parceller repræsenteret ved generalforsamlingen, en parcel var fremsendt ved fuldmagt.
Tre ud af fire fra bestyrelsen, Jens Rahr udeblevet.
2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
1. Vedtægtsændringer:
Ved sidste ordinære generalforsamling var det ikke muligt at samle nok personer til bestyrelsen efter
foreningens vedtægter. Efterfølgende samledes den reducerede bestyrelsen for at udarbejde forslag
til reviderede vedtægter. Disse blev vedtaget på den efterfølgende ekstraordinære
generalforsamling i juni 2013, således at vi i dag er 4 medlemmer og 2 suppleanter.

2. Vejinspektion:
Vi har været på vejinspektion på foreningens veje i løbet af eftersommeren og generelt ser det
tilfredsstillende ud. Enkelte af de reparationerne er blev udført af asfaltfirmaet Pankas er efter vores
mening ikke udført tilfredsstillende. Vi har derfor henvendt os til firmaet for at få dem til at lappe
revnerne, men uden held. Det kan vi desværre ikke gøre noget ved da regningen til firmaet er betalt.
Denne situation skulle ikke opstå igen da kommunen jo nu har overtaget kontakten til
entreprenørerne.
3. Buddinge Batteri:
Efter en brand i en bygning ved Gustav Esmanns Alle har bygningen stået som en brandtomt i en
periode. Efter henvendelse fra vejforeningen i 2013 blev bygningen først sikret så tagsten mm ikke
faldt ned på naboejendommene og i starten af 2014 blev bygningen helt jævnet med jord.
Vedr. anvendelsen af området har vi også været i kontakt med kommunen, men vi har ikke kunne få
noget svar om deres planer.

Formandens beretning blev udvidet af Anette Ramos med et kort referat fra deltagelse af ide møde vedr.
fremtidig brug af Buddinge batteri. Møde var på initiativ af primært en studieopgave hvor resultatet kan
bruges til inspiration til politikerne, nogle politikere deltog også i møderne og brugte møderne til at teste
ideer.
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Opklarende spørgsmål vedr. aftalen med kommunen og større arbejder; i forbindelse med større arbejder
kan aftalen opsiges indenfor varslingsfristen kommunen har til vejforeningen på større arbejder.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Revideret regnskab fremlagt og er efterfølgende delt på Hannedals hjemmeside
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Budget og fastsættelse af kontingent
Forslaget til budget for 2015 er baseret på en forhøjelse af kontingent på 200 dkr pr. parcel. Forhøjelsen er
på baggrund af vedtægtsændringerne vedtaget i 2013.
2 stemte imod og 14 (1 ved fuldmagt) for kontingentforhøjelsen.
I forbindelse kontingent budgettet i 2015 er det lavere end 2014 pga. at en ejendom på Søborg hovedgade
har stillet modhold mod at de har tinglyst medlemskab, hvorfor deres kontingent ikke er medregnet.
Generalforsamlingen godkendte budgettet og dermed kontingent forhøjelsen.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Valg efter lovene
A Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende indvillige i at udgøre bestyrelsen for 2014:
Bestyrelsen konstituere sig selv ved først kommende bestyrelses møde.
Vejmand: ? Jens Rahr
Formand: ? Stine Bilberg Sørensen, Karl Gjellerups alle 2.
Kasserer: ? Lars Hallberg
Sekretær: ? Jonas Christiansen
B Valg af bestyrelsessuppleanter
Genvalg af begge bestyrelsessupleanter.
C Valg af revisorer
Genvalg af revisorer.
D Valg af revisorsuppleant
Genvalg til begge.
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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