Hannedals Vejforening

April 2015

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015
1. Valg af dirigent
Annette Ramos blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel.
22 parceller var repræsenteret ved generalforsamlingen, en parcel var repræsenteret ved fuldmagt.
Bestyrelsen var fuldtallig.
2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 2 møder. Ved bestyrelsesmødet i juni 2014
konstituerede bestyrelsen sig.
Fjernvarme:
De begynder at nedlægge fjernvarme på Gustav Esmanns Alle og Marienborg Alle i april. På Gustav Esmanns
Alle graver de i siden med øst og skråner så over vejen oppe ved batteriet for så at grave sig uden om volden
derinde.
På Marienborg Alle nedlægger de i vestlig side. De forventes at grave 1-1,5 m bred rende i vejbanen. Ind til
de grundejere, der ønsker tilslutning til fjernvarmen, bliver udgravningen af renden omkring 0,5 m.
Når arbejdet er udført, lukker de vejene af igen og, der vil blive en gennemgang af vejen efter et år således,
at underlaget har sat sig, før det sidste bliver udbedret. Bestyrelsen forventer at den vil blive indkaldt til
vejsyn for at se på det, der skal udbedres.
De forventer at grave på Skjoldborg Alle i august, og så vidt vi kunne se af tegningerne, ville det blive i den
sydlige side (ulige numre).
Buddinge Batteri:
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.
Annette Ramos supplerede med at havde bedt om agtindsigt i dokumenter vedr Buddinge Batteri hos
kommunen. Listen bliver lagt på hjemmesiden. Kommunen havde i den forbindelse fortalt, at der ikke er
taget beslutning om anvendelse men det forventes at forblive grønt område jf. lokalplanen. De vil inddrage
foreningens medlemmer når, der skal træffes beslutning om den fremtidige anvendelse af området.
Vejvedligehold og skel:
Der har ikke været noget større vedligehold siden sidste generalforsamling. Jens Rahr (bestyrelsesmedlem)
har været ude og lave lidt små reparationer. Marienborg Alle 100 laves ved lejlighed. Generelt ser det pænt
ud.
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Marit Kristiansen (Gustav Esmanns Allé 2) tilføjede at hjørnet mellem Karl Gjellerups Alle og Gustav Esmanns
Alle også er sunket. Da der er her kommunen graver til fjernvarmen vil vi se på om problemet er løst når
gravearbejdet er færdig. Ellers må dette udbedres senere.
Bestyrelsen har haft en dialog omkring placering af en hæk mod vejforeningens vej som ikke var placeret
hensigtsmæssigt. Kommunen har overtaget denne sag.
Trafiksanering:
Bestyrelsen har desuden brugt møderne på at snakke om, hvordan mængden af trafik op af Skjoldborg Alle
kan begrænses, da der er en del af trafikken, der er forårsaget af, at det er muligt at ”spare” et lyskryds ved
at benytte Skjoldborg alle som smutvej imellem Søborg Hovedgade og Vandtårnsvej. Derudover vil
bestyrelsen også gerne forsøge at sænke hastigheden på vejene. Bestyrelsen har derfor stillet to forslag om,
hvorvidt foreningens medlemmer ønsker, at bestyrelsen skal arbejde videre med. Dette er under pkt. 5.
Spørgsmål vedr. vand ansamling ved Skjoldborg Alle 1. Kommunen er gjort opmærksom på problemet
igennem længere tid.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Revideret regnskab 2014 blev fremlagt, gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er
efterfølgende lagt på Vejforeningen Hannedals hjemmeside.

4. Budget og fastsættelse af kontingent
I opkrævningen for 2015 var der lavet en fejl i beløbsstørrelsen af opkrævningen, idet den var 200 kr for lav i
forhold til den vedtagne kontingentforhøjelse 2015. Den manglende opkrævning for 2015 vil blive tillagt
opkrævning i 2016 mao. vil der i 2016 blive opkrævet 1200 kr. som vedtaget i 2014 + 200 kr. for 2015.
Generalforsamlingen godkendte budgettet 2016 og uændret kontingent.
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6. Behandling af indkomne forslag
C. Bestyrelsen opfordres til at indhente regnskab for kommunens vedligehold af vejene. Da det ikke kan
indhentes af enkelt parceller. Vedtaget, ingen imod.
Oversigt er efterfølgende fundet tilgængeligt på: http://www.gladsaxe.dk/driftsoverenskomst
A. Vejbump. Titel for forslag ændret til ”Hastighedsdæmpende foranstaltninger i vejforeningen”. Der var en
diskussion omkring muligheder og alternativer. Evt. chikaner og andre hastighedssænkende tiltag på
Skjoldborg Alle og Karl Gjellerups Alle. Fremgangsmåde for forslag er, at bestyrelsen arbejder med at
detaljere 1-3 forslag, som fremlægges på næste generalforsamling for vedtagelse og videre behandling hos
kommune mfl..
Vedtaget med: 19 for, 2 ikke stemt, og 1 imod.
B. Lukning af Skjoldborg Alle imod Søborg Hovedgade. Titel ændret til ”Lukning/spærring/delvis lukning af
Skjoldborg Alle inkl. vurdering og hensyn af trafikbelastning i hele Hannedals vejforenings område.”
Forslaget blev diskuteret med forslag for forskellige andre muligheder. Fremgangsmåde for forslag er, at
bestyrelsen arbejder med at detaljere et forslag, som fremlægges på næste genralforsamling for vedtagelse
og videre behandling hos kommune mfl.
Vedtaget med: 17 for, 2 ikke stemt, og 3 imod.
D. Indkommet forslag omkring parkering, hvad bestyrelsen kunne gøre for at begrænse uvedkommende
parkering på vejene. Det blev oplyst, at det er færdselsloven, der gælder da vejene i Vejforeningern er
offentlige . Alle har lov til at holde på vejene. Forslag inkluderes i bestyrelsens arbejde med forslag A og B så
vidt muligt.
7. Valg efter lovene
A Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen var villig til at modtage genvalg, ingen andre stillede op.
Vejmand: Jens Rahr
Formand: Stine Bilberg Sørensen, Karl Gjellerups alle 2.
Kasserer: Lars Hallberg
Sekretær: Jonas Christiansen
Menigt medlem: Peter Borch, se under valg til bestyrelses suppleanter.
B Valg af bestyrelsessuppleanter
- Genvalg til: Allan Mortensen, MBA
- Peter Borch, Gustav Esmans Alle 3, Efterfølgende indtrådt i bestyrelsen på den ledige, ikke obligatoriske
menige bestyrelsespost.
C Valg af revisorer
Genvalg af begge revisorer.
D Valg af revisorsuppleant
Genvalg til begge.
8. Eventuelt
Buddinge Batteri drøftet.
Med venlig hilsen
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