ENIGHEDENS VEJLAG
Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2017 hos Peter
Til stede: Stig, Karsten, Kim, Peter og Jesper.

1. Foreningsnyt
Enigheds Allé 17 solgt pr. 1-2
Enigheds Allé 21 sat til salg
Risvangen 6 sat til salg
2. Veje
Fortov ud for Brønshøjholms Allé 12 ødelagt ifm. byggeri overfor. Bygherre sørger for
udbedring af skaden.
Der har været afholdt møde ifm. nyasfaltering af en del af Brønshøjholms Allé (kun nr. 40
fra Enighedens Vejlag er omfattet).
Der vil blive udfærdiget fordelingsnøgle, indhentet tilbud samt etableret byggekonto med
budgetteret overskud. Derudover vil Haveforeningen Brønshøjholm – som følge af en
kommunal afgørelse - få forelagt at betale 10% af omkostningerne.
Foreningens veje debatteres – der er en del huller og bump. Det er ikke graverende, men
der er enighed om at sensommerens årlige flisedag i 2017 bør blive til en asfaltdag.
3. Kloakker
En kloakskade på Enigheds Allé 4 afventer et krav samt dokumentation for skadens
tilhørsforhold (forening el. grundejer).
4. Økonomi
Årsopgørelser fra foreningens 2 pengeinstitutter gennemgås af bestyrelsen.
Regnskab 2016 forelægges af kasserer – som bemærker at det har været et billigt år.
Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
Debat om foreningens veje fremadrettet – bliver vi ”lagt ned” af et vejrenoveringspåbud
som det netop omtalte på Brønshøjholms Allé?
Den foreløbige konklusion er, at når vi sammenholder foreningens økonomi og vejenes
tilstand, ser vi ingen grund til at ændre økonomisk kurs. Vejene kan vedligeholdes mange
år endnu med asfaltlapning og fliseudskiftning.
Budgetforslag 2017 forelægges af kasserer.
Forslaget godkendes af bestyrelsen.

Kasserer gennemgår foreningens praksis ift. e-boks. Pt. er foreningens konti bundet
sammen med kassererens personlige NEM-ID, men foreningen har rent faktisk mulighed
for at benytte virksomheds-NEM-ID i stedet. Kasserer genopstiller ikke til næste
generalforsamling, men anbefaler at hans efterfølger benytter foreningens NEM-ID.
Når regnskab og budget er godkendt af foreningens revisorer, vil det blive lagt på
vejlagets hjemmeside forud for generalforsamlingen, i år mandag d. 20. marts.
Mht. en ny kasserer, har bestyrelsen ikke nogen kandidat blandt foreningens
medlemmer. Det besluttes at sætte en hvervekampagne i gang – medlemmerne vil snart
modtage et flyveblad i postkassen. Men allerede nu en opfordring:
Bestyrelsen søger efter en ny kasserer til næste generalforsamling.
5. Generalforsamling 2017
Vil foregå i Menighedshuset som sædvanlig – indkaldelsen vil snart ramme postkasserne.
Det nye koncept – dvs. pizza og ”fri bar” gentages. Julie og Michelle er hyret til servering,
afrydning mv.
6. Eventuelt
Fra forrige bestyrelsesmøde: Skilte, Brønshøjholms Allé: Københavns Kommune har opsat
P-forbudsskilte uden partshøring. Et af skiltene generer et medlem, da det står lige uden
for et vindue. Bestyrelsen debatterer sagen, men må desværre erkende at kommunen er i
deres gode ret til at handle uden partshøring.
Nyt i sagen er, at samme medlem har klaget over skiltets placering – og fået medhold.
Skiltet vil blive flyttet!
Foreningens udhængsskab på Risvangen debatteres. Skabet er i dårlig forfatning og bør
udbedres. Enighed om at inkludere opgaven i flise/asfaltdagen.

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

