ENIGHEDENS VEJLAG.
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, MANDAG DEN 19. MARTS 2007.

Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter var der fællessang med ”Når vinteren
rinder”.
1. Valg af dirigent: John foreslog, John Nelander (Risv. 16), som herefter blev valgt. Nelander
startede med at gøre opmærksom på, at han ikke ønskede at være dirigent fremover.
Herefter konstaterede Nelander generalforsamlingen for lovligt varslet og gav så formanden
ordet for beretningen.
2. Formandens beretning: Allerførst blev nye medlemmer budt velkommen.
John har – som sædvanlig – været rundt og hilse på, mangler dog de allersidste nyankomne,
som er: Sabine Krasemann og Mads Lage Bennicke, Risv. 28.
John startede beretningen med at nævne, at stråmanden havde været på spil igen langs
Frederikssundsvej, dog uden det store held. Den eneste ”gevinst” han i første omgang fik, var
købet af Stenhuggerens hus. Huset er efterfølgende blevet sat til salg via en ejendomsmægler.
Dvs. gevinsten er blevet til en nitte, da ingen af vores medlemmer langs Frederikssundsvej er
interesseret i at sælge.
Nybyggeriet på hjørnet af Brh.Holms A. og Frederikssundsvej blev færdigt i 2006. Foreningens
klage til Naturkl.nævnet og overpræsidiet med efterflg. Afgørelse gik os imod.
Mht. vejene er der udskiftet, asfalteret og malet en stele på Risv. Et par fortovsfliser på
Brh.Holms A. er blevet udskiftet. Rep. er udført af Niels Kristian (Risv.). En stor tak for det.
Fortovsfliserne ud for Brh.Holms A. nr. 2-6, som var blevet ødelagt i forbindelse med nybyggeriet, er udskiftet af bygherren uden beregning.
Så er der kloakkerne. Miljøkontrollen har ud for Brh.Holms A. nr. 40 ødelagt en af foreningens
brønde i forbindelse med en undersøgelse for forurening. Brønden var i forvejen i en elendig forfatning, så aftalen blev at dele udgiften til opgravning/etablering af en ny brønd.
Der har været rotter på spil på Enigheds. A. nr. 31. ”Bæsterne” gravede sig op igennem jorden –
ikke en rar tanke. Forsikringen betalte for udgiften.
Rendestensbrøndene bliver nu fast renset hvert år efter løvfald. Rensningen foretages af firmaet
Leif M. Jensen via Brønshøj Grundejerf.
Foreningens hjemmeside: www.enighedensvejlag.dk, er under udarbejdelse af Glenn og Leif (begge
Risv.).

Gruskassen i Vikkevangen, bliver holdt ryddeligt og fyldt op af Niels Kristian – tak for det.
Foreningens flagstang v. Granberg. Ønskes der flagning ved runde fødselsdage for foreningens
medlemmer, kan der rettes henv. til Niels Kristian, Risvangen 29.
Foreningen har – traditionen tro – afholdt både fastelavn og juletræsfest. En stor tak til
festudv., som består af: Carina & Jesper, John og Helle og Glenn. Helle & Glenn skal dog have
en ekstra stor tak, da de stopper efter 17 år i festudvalget. Helle og Morten (Risv. 13) træder
ind i udv. Velkommen til jer.
Loppemarkedet i august 2006, var godt besøgt. Dejligt at se, at så mange havde lyst til at stille
en stand op samt at lægge kræfter i at skabe en hyggelig dag. Lillian & John (Risv. 1-3) – en
stor tak til jer for at ligge forhave til vores café.
Husk at Foreningen har diverse løsøre, som medlemmerne kan gøre brug af. Listen kan udleveres
ved at rette henv. til bgust 2006gust 2006v. Velkommen til jer.fter 17 år i
festudvalget.ravning/etablering af en ny brønd.
ٛٛٛٛLiestyrelsen.
Der har desværre været et par indbrud på Risv. Ærgeligt, at det sker – det skaber utryghed i
området.
Året 2006 har modsat 2005 været et stille år i bestyrelsen. Der har ikke været brug for ekstra
møder og nedsættelse af ad-hoc udvalg.
Afslutningsvis nævnte John, at der det kommende år skal rep. nogle frostsprængninger på vores
veje. Der er indhentet tilbud og Foreningen har til udgifterne. Tilbuddet blev forelagt under
beretningen.
Formandens beretning var herefter slut og blev godkendt. Ønskes der kopi af beretningen, kan
der rettes henv. til John, Risv.
Herefter gav John ordet til Tore (Risv.) for forelæggelse af nyt vedr. ”bredbånd ind i husene”.
Status er, at det vil koste 27-29.000 pr. husstand + kanaler. Efter lidt debat frem og tilbage
blev der lagt ”låg på projektet”.
3. Regnskab. Glenn forelagde det omdelte regnskab. Godkendt.
4. Budget for 2007. Kontingent uændret = 800 pr. år.
John (Risv. 1-3) forespurgte om muligheden for en bedre forrentning – evt. i en anden bank.
Glenn oplyste, at Vejlaget har en obligationskonto, men skal nok være obs. Budget herefter
vedtaget.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen forslag.

6. A. Valg af kasserer. Glenn Petersen blev genvalgt.
B. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Christian Bursche blev genvalgt.
Lizzie Dam Petersen blev valgt.
C. Revisor. Torben Buch blev genvalgt.
D. Revisorsuppleant. Tore Kristensen blev genvalgt.
E. 1. suppleant til bestyrelsen er Vivi Lauritzen.
2. suppleant til bestyrelsen blev Tine Albertsen
7. Eventuelt. Under dette punkt nævnte Henrik, Enigheds. A., at der var et problem med ”flyvsk
affald” på vejen. Det kunne meget vel komme fra Kiosken på hjørnet af Enigheds. A/ Frederikssundsv. Bestyrelsen vil opfordre ejeren til at opstille en ordentlig skraldespand.
Jens fra Risv. tilføjede, at problemet også var på Risv., men at det nu ligeså godt kunne komme
fra en længere strækning på Frederikssundsv.
Helle, Enigheds. A. 21 nævnte, at der var et problem med parkerede biler på hjørnet ved
Frederikssundsv. Foreningen kan ikke kræve at få malet gule striber.
Brh.Holms A. nr. 14 nævnte, at deres fortov/fliser havde en voldsom hældning. Bestyrelsen
kunne oplyse, at de lever op til kommunens krav. Endvidere gjorde de opmærksom på, at de gule
striber på Foreningens side ud for kirkegårdens låge til Brh.Holms A. nærmest var slidt af.
Bestyrelsen gav grønt lys for, at de evt. selv kunne købe maling og efterflg. også selv friske
kanten op. Udgiften vil blive refunderet af Grundejerforeningen.
Omkring snerydning på hjørnet af Enigheds. A/Frederikssundsvej foreslog Jan, Enigheds. A. 33,
at man evt. deles om opgaven med at skovle sne på hjørnet, så det ikke voldte store problemer
for indkørsel.
Niels Kristian sagde, at samme problem også var i svinget ved Risv./Vikkevangen.
Bestyrelsens svar på ovennævnte var, at det kunne være en opfordring, men ikke et pålæg.
Herefter var Generalforsamlingen for 2007 slut.
Ref. Anette Düring.

