Referat af bestyrelsesmøde i Hannedal Vejforening d. 20. februar 2021
Deltagere: Pia Lauritsen (kasserer), Lars Justesen (vejmand), Thomas Jacobsen og Marit Kristiansen
(referent)
Dagsorden:
1. Valg af ny bestyrelsesformand
2. Videre forløb af vejrenoveringen mm.
Referat:
1. Marit havde ønsket at trække sig som formand. Thomas havde efterfølgende tilbud at træde til som
ny formand. Det blev derefter enstemmigt vedtaget følgende fordeling af posterne:
Thomas er ny formand
Lars fortsætter som vejmand
Pia fortsætter som kasserer
Marit er ny sekretær
2. Bestyrelsen har haft en korrespondance med GG Fjernvarme, der er mundet ud i at
fjernvarmeselskabet har meddelt at de har engageret Pankas til at fræse og udlægge asfalt på
foreningens veje d. 12.-15. april 2021. Det vil betyde at alle 5 veje vil skulle spærres af i 3 dage med
deraf følgende gene for medlemmerne.
Derudover der det usikkert om bestyrelsen kan nå at få repareret de kloakker, der er skadede.
Thomas kontaktede derfor Amalie Ferdinansen fra Gladsaxe Kommune samt GG Fjernvarme for at
få en afklaring på forskellige spørgsmål:
- Ifølge gravetilladelsen for Hannedal skal udlægning af asfalt foretages efter aftale med
vejforeningen, hvilket ikke er sket, da fjernvarmeselskabet har meddelt at datoerne ikke kan
ændres. For de fire andre vejstrækninger er gravetilladelserne givet med bemærkning om at der
skal søges om tilladelse fra vejejer. Da vejforeningen – efter oplysninger fra Gladsaxe Kommune –
ikke ejer vejene er det usikkert hvad betydning dette har.
Pia vil derfor kontakte en advokat for at finde ud af om vejforeningen skal høres.
Når der foreligger et svar fra advokaten vil bestyrelsen beslutte, hvordan vi kommer videre med
sagen.
I mellemtiden vil vi rykke kloakfirmaet for et tilbud på reparationerne af kloaknettet.
Gladsaxe Kommune har lavet et notat, Afgørelse om overholdelse af fjernvarmegravetilladelse i
Hannedal Vejforening, dateret 6. nov. 2020. Et af punkterne i denne afgørelse er et påbud til GG
Fjernvarme om afpropning af lukkede vejafvandingsbrønde på Marienborg Alle nær Buddinge
Batteri. Dette punkt i afgørelsen blev drøftet kort, idet GG Fjernvarme hævder at have lavet en
afpropning i midten af januar 2021, hvilket er i modstrid inspektion på stedet sammenholdt med
oplysninger, som Marit har indsamlet.

