
ENIGHEDENS VEJLAG 

 
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 8. MARTS 2010. 

 

Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang med ”Noget om 
helte”. 
 

1. Valg af dirigent. John foreslog Leif (Risv.4), som herefter blev valgt. Leif 
konstaterede generalforsamlingen for lovligt varslet, hvorefter ordet gik til 
formanden for fremlægning af beretningen. 

 
2. Formandens beretning: Allerførst vil jeg gerne byde de nye medlemmer 

velkommen, som er: Enigheds A. 7 – Enigheds A. 29 og Risv. 2. 
 

Året 2009 har været et stille år med de udfordringer der er og skal være i en 
forening. Bestyrelsen har haft få, men effektive møder, hvor opgaverne fordeles 
imellem os. 
 
Hjemmesiden: Leif (Risv. 4) en stor tak for din altid hurtige opdatering af siden. 
Jeg kan varmt anbefale at klikke ind på hjemmesiden: www.enighedensvejlag.dk. 
 
Havekolonien Brønshøjholm: Opsætningen af den røde port har indtil videre ikke 
været aflåst i dagtimerne og derved ikke forhindret passage for vores medlem-
mer. Til orientering, kan det oplyses, at porten er opsat for at mindske indbrud/ 
hærværk. Foreningen kan – hvis porten aflåses i dagtimerne – anlægge civilt 
sagsanlæg, men vil også blive bekosteligt. Kontakt bestyrelsen hvis ændringer. 
 
Kloakkerne: Enigheds A. 2 – 4 – 6 har haft en længerevarende, større og indviklet 
skade. De har bl.a. problemer med oversvømmelser i deres kældre. En fotovogn 
rekvireret for at tage billeder af kloakkerne, som gav den tilbagemelding, at 
kloakkerne visse steder har forskudt sig. Dette kan medføre, at f.eks. rotterne 
bygger reder i jorden, som så kan udmunde i, at kloakkerne bliver undergravet, så 
alt vand løber i jorden i stedet for igennem ledningen. Status: Sagen er endnu ikke 
afsluttet. 
Enigheds A. 22: Rendestensbrønden faldet sammen. Udskiftet af mindre kloak-
firma, som gav et godt tilbud – så bingo til foreningens pengekasse. 
 



Veje & fortov: Forsegling af revnerne på alle 3 veje er udbedret af Sten og Niels 
Kristian, begge Risv. Det var bl.a. sætningsskader fordi jorden og asfalten over 
fjernvarmen er sunket. Tak for jeres arbejde, foreningen har sparet mange penge. 
 
En enkelt stele er udskiftet af Niels Kristian. Tak for det. 
 
Brønshøjholms A. 22-24. En stor lastvogn tonsede en sen nattetime igennem vejen. 
Ikke nok med det … asfalt, fliser og stele blev flået og vippet op. Britt var hurtigt 
på dupperne – til trods for den bratte opvågning - og fik noteret diverse oplysnin-
ger. En stor tak for det. Vognmanden har betalt hele molevitten, og det har ikke 
været billigt. 
 
Bestyrelsen sendte også i 2009 breve ud til alle medlemmer for at minde dem om, 
at det pynter at luge fortov og rendesten. Desuden forhindrer det, at der opstår 
revner i asfalt, dvs. regnvand kan løbe uhindret igennem. 
 
Vinteren 2009/2010. Som alle har bemærket … har vores lille ”smørhul” været 
snedækket i flere måneder. En enkelt gang måtte R 98 i den forbindelse opgive at 
tømme affald i vores forening. Det var på ingen måde muligt for den store skral-
devogn at snige sig igennem snevolde og tæt parkerede biler på indkørselsvejene 
fra Frederikssundsvej. Bestyrelsen henstiller, at der ikke parkeres på begge 
sider. Bestyrelsen kan oplyse, at der sendt en anmodning til Vej & Park om at få 
malet gule striber på de første 20-25 meter fra Frederikssundsvej og ind på alle 
3 veje. 
 
Stig, Brh.holms A. 2 spurgte om der i stedet for gule striber evt. kunne ansøges 
om kantstensparkering? 
 
Svar: Kantstensparkering vil blive meget bekostelig for os, da foreningen selv 
afholder udgifter til fliser/kantsten. 
 
Jytte, Risv. 21 gjorde opmærksom på, at der var løse fliser flere steder efter 
vinterens sne/frost – hvad med udbedring? 
 
Svar: Når frosten har sluppet jorden, så vil bestyrelsen tage en tur rundt på 
vejene og se om fliserne har lagt sig fint igen.  
 
Snerydning: Som grundejer har man pligt til at rydde fortov og ½ vejbane. 
Bestyrelsen henstiller til, at medlemmerne skriver sig det bag øret. 

 



Café Phenix: Bestyrelsen har indgivet høringssvar til Bygge & Boligkontoret vedr. 
udvidelsen af gårdhaven, hvor der bl.a. er etableret en udendørsbar med musik, 
som kan virke generende for de omkringliggende beboere. 
Enigheds A. 1 har sendt et brev vedr. kraftige lugtgener fra bl.a. pommes frittes. 
Problemet skyldes en alt for lav udsugning. Bestyrelsen har ligeledes sendt be-
mærkninger.  
Kommunen har endnu ikke reageret på nogle af henvendelserne. 
 
Rotter: Desværre ikke et rotte frit år. De har bl.a. været på visit på Enigheds A 
og Risv. Husk altid at underrette bestyrelsen og Miljøkontrollen. Tlf.nr. findes på 
vores hjemmeside. 
 
Gruskassen: Placeret for enden af Enigh. A/Vikkevangen er blevet passet og plejet 
af Niels Kr., Risv. Tak for din indsats. 
 
Judith, Enigheds A. 24 stillede et forslag om, at indkøbe en vedligeholdelsesfri 
kasse samt overveje, om det ikke var en idé at fylde den op med en blanding af 
grus/salt. Grus bliver stenhårdt i en længere frostperiode. 
 
Svar: Bestyrelsen vil arbejde på at købe en ny og vedligeholdelsesfri kasse 
opbevaring af grus/salt. 
 
Flagning: Niels Kr. står for at hejse flaget ved mærkedage i foreningen samt 
runde fødselsdage eller andre begivenheder for medlemmer. Ønskes flagning, 
kontakt Niels Kristian, Risv. 29. 
 
Foreningens flagdage kan ses på hjemmesiden og i udhængsskabet. 
 
Niels Kr. gjorde opmærksom på, at flagstangen trænger til et ”service eftersyn” i 
år. 
 
Bestyrelsen følger op, så du ikke står med projektet alene. 
 
Niels Kr. tusind tak for dit arbejde med at forbedre foreningen og med at fremme 
det sociale liv. Din handyman rolle er vi meget taknemmelig for i foreningen. 
 
Gaver: Foreningen giver ”en lille hilsen” til medlemmer, der fylder rundt fra 70 år. 
Endvidere gives der ved guldbryllup. Giv bestyrelsen et praj, så vi kan være på 
forkant. 
 



Byggeaffald: Iflg. vores vedtægter, så må der ikke henstå byggeaffald på 
vej/fortov i mere end 24 timer.  
 
Loppemarked: Årets loppemarked gik over alt forventning, hvor 12-15 stk. havde 
lavet deres egen lille ”butik” med et tilfredsstillende salg. Det sociale liv får igen 
en dejlig dimension. 
 
Løsøre: Foreningen har en lang række løsøre. Alt udlån dog kun til medlemmer og 
skal meddeles, så det ikke går tabt. Se listen på hjemmesiden eller ret henvendel-
se til bestyrelsen. 
 
Festudvalg: Tak til festudvalget – Jesper, Karina, Morten og Helle for et par gode 
arrangementer til henholdsvis jul og fastelavn. Tak til Judith og John, som jule-
mand og kone. Der har ikke været helt så stor søgning til festerne som de tid-
ligere år, men det kan hurtigt vende igen. 
 
Vejlagets 100 års jubilæum: Stiftelsen af Enighedens Vejlags 100 års jubilæums 
fest løb af stablen den 5. december 2009. Et kæmpestort arrangement med 75 
deltagere. En fest med utrolig dejlig mad fra Nordiske Sæsoner, underholdning, 
taler, musik og sang. En stor tak til festudvalget, som blev nedsat ved GF i 2009. 
En utrolig festlig, værdig, folkelig og fornøjelig fest, hvor der er kommet rigtig 
mange positive tilbagemeldinger .... en af de dejligste fester, der er holdt. Tak til 
alle der deltog og gjorde festen uforglemmelig. 
 
Vi må dog erkende, at budgettet ikke helt holdt, til trods for at vi fik presset 
nogle gode priser igennem i lokalområdet. 
 
Indbrud: Der har desværre været indbrud i flg. huse – Enigheds A. 8 og 13 samt 
Risv. 1-3. Lad os holde ekstra øje med hinandens huse. 
 
Som formand har jeg været rundt og byde nye medlemmer velkommen. En hyggelig 
og god måde begge veje. Jeg ved også, at jer der har fået nye naboer også gør den 
ulejlighed at hilse på – godt initiativ, så lad det fortsætte. 
 
Afslutningsvis til jeg godt appellere til at ringe/maile til os, hvis der er bøvl med 
kloakker/veje eller andet. Hold jer ikke tilbage. 
 
Formandens beretning blev rundet af med at takke bestyrelsen for godt samar-
bejde. Håber, at 2010 vil blive ligeså godt. 
 



3. Regnskab. Glenn forelagde det omdelte regnskab. Blev godkendt. 
 

4. Budget for 2010. Glenn forelagde det omdelte budget. Blev godkendt. 
Kontingent uændret = 800 pr. år. 

 
Nelander, Risv. spurgte ”hvorfor Merkur Bank” – kan vi være sikre? 
 
Svar: Foreningen kan være tryg. Der er ingen risiko, hvis konkurs. Der er 
sikkerhed for pengene. 
 

5. Ingen forslag. 
 

6. Valg til bestyrelsen. 
Valg af formand: John Thue Hansen blev genvalgt f. perioden 2010-2012 
Valg af bestyrelsesm.: Anette Düring blev genvalgt f. perioden 2010-2012 
Valg af 1. bestyrelsessuppl.: Vivi Lauritsen blev genvalgt f. perioden 2010-2012 
Valg af revisor: Preben Husher blev genvalgt f. perioden 2010-2012 
Valg af nyt bestyrelsesm.: Morten Andersen, Enigh. A. 5 f. perioden 2010-2011 
 

Efter valgene holdt John en takketale til Christian for hans mangeårige indsats 
i bestyrelsen.  
 

7. Evt.  
Der var enighed om, at opslag i udhængsskabet altid skal navngives ellers vil 
det blive fjernet. 
 
Christian, Risv. 25 og Jan, Enigh. A 33 havde deltaget i et møde om trafiksane-
ringen på Frederikssundsvej. Fremtidsplanerne er, at der skal etableres bus-
bane i midten af vejen. De gav kort info fra mødet. 
 
Herefter var generalforsamlingen for 2010 slut. 
 
Ref. Anette Düring 

 
 


