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Dagsorden
1 Reetablering af foreningens veje
Marit oplyste, at hun 03.04.2020 var blevet kontaktet pr. telefon af Carsten Maegaard (CM) fra
Gladsaxe Kommune. CM havde på hendes telefonsvarer indtalt en besked om at Gladsaxe
Kommune og GG Fjernvarme havde gennemført vejsyn 31.03.2020 på foreningens veje.
Under bestyrelsesmødet kontaktede bestyrelsen CM pr. telefon med henblik på at få oplyst en
konklusion på vejsynet.
CM oplyste at vejsynet var blevet gennemført med følgende deltagere:
Henrik Hansen, GG Fjernvarme
Ole Becker, driftschef Gladsaxe Kommune
Ulrik Danzier Jacobsen, anlægsingeniør Gladsaxe Kommune
Amalie Ferdinansen, Gladsaxe Kommune
Ingolf Andersen, Gladsaxe Kommune
Vejsynet havde forholdt sig til de punkter som Hannedals Vejforening havde fremført, og CM
oplyste at kommunen på basis af vejsynet ville give en myndighedsafgørelse.
Første vil kommunen udfærdige et oplæg til afgørelse, som Hannedals Vejforening vil få mulighed
for at kommentere.
Herefter vil kommunen træffe en myndighedsafgørelse.
CM oplyste, at man på grund af Corona-epidemien måtte forvente at der ville gå mindst 14 dage før
et oplæg til afgørelse ville foreligge. Når bestyrelsen har modtaget afgørelsen vil den blive lagt op
på hjemmesiden, hannedal.dk. Det umiddelbare indtryk er at flere af vejforeningens krav til
genopretning af vejene bliver imødekommet.
2 Ordinær generalforsamling 2020
Som følge af Corona-epidemien og det der af følgende forbud mod at forsamles mere end 10
personer, anser bestyrelsen det for usandsynligt, at det vil være muligt at afholde
generalforsamlingen inden udgangen af april, som ellers fordret af foreningens love.
Det blev derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen indtil forsamlingsrestriktionerne er
ophævet, og videre besluttede bestyrelsen at fortsætte sit arbejde indtil en ny bestyrelse kan udpeges
på førstkommende generalforsamling.
Videre blev det besluttet at udfærdige en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og
distribuere den blandt foreningens medlemmer, se bilag.
Når forsamlingsrestriktionerne er ophævet, vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling med
14 dages varsel som foreningens vedtægter fordrer det og med en endelig dagsorden.

Yderligere vil bestyrelsen holde foreningens medlemmer opdaterede under punktet SENESTE NYT
foreningens hjemmeside: hannedal.dk
3 Regnskab 2019 og budget 2020
Regnskab for 2019 foreligger udfærdiget af kassereren. Bestyrelsesformanden vil anmode
kassereren om at sende regnskabet til foreningens revisorer til gennemsyn.
Videre vil formanden bede kassereren udfærdige oplæg til budget 2020.
4 Bestyrelsesansvarsforsikring
Det blev besluttet at acceptere tilbuddet fra IF Forsikring, da dette efter bestyrelsens samlede
vurdering er det dæknings- og prismæssige mest fordelagtige tilbud.
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