
Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

Forslag om ekstraordinært honorar til Vejudvalget for arbejde i 2015

Begrundelse
Vejudvalget har måttet yde en helt usædvanlig stor indsats i 2015, dels med foreningens egne projekter og 
dels med opfølgning på eksterne aktørers arbejder i foreningens område. Det drejer sig om

• Planlægning, tilsyn og gennemgang af arbejderne i forbindelse med vejrenoveringen
• Inspektion af samtlige vejbrønde med to entreprenører for at indhente tilbud på reparationer
• Møder med Københavns Kommune vedr. kommunens andel af asfaltering og fortov på Nørager 

Plads
• Gennemgang af manglende reparationer af fortove efter DONG's kabellægning af elforsyningen
• Heldags-møde med Kbh. Kommune og Citelum vedr. placering af nye lysmaster til gadebelysning
• Heldags-møde med gennemgang af fortovsreparationer efter opsætning af nye lysmaster
• Møder med Københavns Kommune vedr. fortovsbelægning på Ålekistevej
• Møder med Københavns Kommune og ingeniører i forbindelse med planlægning af skybrudsprojekt

Fælles for alle disse aktiviteter har været at der har været eksterne parter involveret – kommunen, 
entreprenører, håndværkere og ingeniører. Derfor er møderne foregået i almindelig arbejdstid, og det betyder
at medlemmerne af Vejudvalget har måttet tage tid ud fra deres almindelige arbejde til at varetage 
foreningens interesser.

I forbindelse med budgettet for 2015 blev honoraret for medlemmerne af Vejudvalget reguleret op i forhold til 
de tidligere år. Dette var dog blot en omfordeling af honorarer mellem medlemmerne af bestyrelsen og 
Vejudvalget, og var som sådan omkostningsneutral for foreningen: Vejudvalget steg i honorar, og 
bestyrelses-medlemmernes honorarer blev sat ned, så det samlede honorar for bestyrelsen og Vejudvalget 
var uændret i forhold til tidligere. Denne ændring skete udelukkende for at honoraret bedre skulle afspejle 
den arbejdsindsats, som de enkelte funktioner i bestyrelsen var pålagt i et normalt år.

Men som beskrevet ovenfor var 2015 ikke et ”normalt år”.

Forslag
Bestyrelsen foreslår derfor at der tildeles Vejudvalgets medlemmer et samlet ekstraordinært honorar på kr. 
20.000 som kompensation for denne arbejdsindsats, som må siges at ligge ud over det almindelige arbejde 
med at tilse de løbende reparationer af foreningens veje og afløbsbrønde.


