ENIGHEDENS VEJLAG
Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2017 hos Jesper
Til stede: Stig, June, Kim, Peter og Jesper.

1. Foreningsnyt
Inger Gulstad, Enigheds Allé 12 fylder 95 år. Bestyrelsen sender en blomst på Vejlagets
vegne - selvom det ikke er en "rund" fødselsdag er 95 år jo i sig selv meget imponerende!
Bestyrelsen diskuterer posten som fanebærer. Siden Niels Kristian fratrådte posten for
over et år siden, har ingen villet overtage.
Bestyrelsen overvejer at nedlægge hvervet.
2. Veje
Københavns Kommune har pålagt beboerne på Brønshøjholms Allé (fra nr. 40 til
haveforeningen i bunden af vejen) at forny asfalten på vejen. Dette inkluderer et enkelt
af vejlagets medlemmer, Brønshøjholms Allé 40.
Den fælles arbejdsgruppe har indhentet og accepteret tilbud – arbejdet går i gang i nær
fremtid.
I forlængelse af generalforsamlingens ønske om at få gjort noget ved vores hullede
vejbump (især på Risvangen), har bestyrelsen indhentet et tilbud fra samme entreprenør
som i ovennævnte sag på Brønshøjholms Allé. Tilbuddet omfatter såvel reparation af
huller, lapning af diverse revner, fjernelse af steler, samt "advarsels-bemaling" af
vejbump - på alle 3 veje. Tilbuddet debatteres, der er positiv stemning, men også behov
for at få uddybet enkelte elementer.
"Store flisedag" skal forberedes. Dette tager formanden og Kim sig af – og er særligt
opmærksomme på et hul i fortovet ved Risvangen 7.
3. Kloakker
Ingen igangværende sager.
4. Økonomi
Velkommen til June, der blev valgt på generalforsamlingen som foreningens nye kasserer.
Regnskabet er overdraget fra Karsten, den tidligere kasserer.
June er gået i gang med at ændre foreningens betalingspraksis til "dobbelt prokura" som
anbefalet af vores revisorer. Dette indebærer at relevante dokumenter gennemgås og
underskrives af bestyrelsen.

5. Evaluering af generalforsamling 2017
Der var et større fremmøde end der har været i flere år - bestyrelsen er glad.....
Årsagerne var det inspirerende foredrag om indbrudssikring af Martin fra Brønshøjholms
Allé 14, samt opfølgningssedlen der dumpede i postkasserne få dage før
generalforsamlingen – og naturligvis fri pizza og øl.
De indkomne forslag fra generalforsamlingen gennemgås. Der er enighed om, som
tidligere, at forfatte og omdele en løbeseddel med opfordring til at fjerne ukrudt på
fortov og i rendesten, beskære de høje træer, sikre mod alliker i skorstenene samt rydde
sne når der er sæson for dette.
6. Eventuelt
Flisedagen diskuteres.
Næste bestyrelsesmøde afholdes primo september – forslag modtages gerne.
Bestyrelsens sommerfrokost planlægges.

Bestyrelsen minder i øvrigt om
Gaver. Foreningen giver ”en lille hilsen” til medlemmer, der fylder rundt fra 70 år. Der
gives endvidere ved guldbryllup. Giv bestyrelsen info, så vi kan være på forkant.
Foreningens flagstang. Foreningens flagstang står ved Granberg Legetøj. Den er beregnet
til flagning på foreningens mærkedage, men foreningen mangler en fanebærer til at tage
sig af opgaven. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis det er noget for dig!
Byggeaffald. Iflg. foreningens vedtægter, må der ikke henstå byggeaffald på vej eller
fortov i over 24 timer.
Høje træer. Giver meget skygge i de små haver (mest om sommeren…). Bestyrelsen
anbefaler at man beskærer, så træerne ikke når over tagryggen.

Referent: Jesper Nielsen, Risvangen 20

