
ENIGHEDENS VEJLAG 
 
 

I år indledtes generalforsamlingen med et vellykket besøg fra Bispebjerg Miljø-
center, her følger et par linjer om dette. 
 
Tanja, som er foreningens kontakt person, startede med at give os indblik i energibe-
sparelse – f.eks. fordele og ulemper ved brug af spare/glødepærer, køb af elektriske 
artikler, som f.eks computer med svanemærket, brug af regnvand og info om forskel-
lige tilbud om bl.a. gratis udlån af æblepresser, ekskursion om vandrensning/tilskud til 
faskiner, havevandring og projekt ”jagten på den rødeste bolig” om efter isolering. 
 
Derefter fik havekonsulent Jens Juhl ordet. Jens Juhl har 15 års praktisk og 
teoretisk erfaring med økologisk havebrug og de sidste år været fast konsulent på 
havevandringerne for Bispebjerg Miljøcenter. Der afholdes bl.a. et gratis havekursus 
”Dyrk din have uden kemi”. Jens Juhl er indehaver af en økologisk kolonihave i Herlev 
som hedder ”Slottet i Smørmosen” og alle er velkomme til at aflægge haven visit. 
Adressen er Slottet i Smørmosen, H/F Smørmosen Have 122, 2730 Herlev. Bus 69, 
kører lige til døren eller man kan vælge at cykle derud gennem Utterslev mose. Der 
kan læses nærmere på hjemmesiden: www.slottet-i-smoermosen.com. 
 
Begge oplæg var meget interessante, hvor der undervejs kom nogle gode spørgsmål til 
begge parter.  
 
På foreningens hjemmeside kan I finde et link med hus- og havenyt, hvor der bl.a. 
henvises til diverse hjemmesider under miljøcentret med info om forskellige arrange-
menter og gode fif. Der er også den mulighed, at tage kontakt til miljøcentret på: 
Lygten Station, Lygten 2 A, 2400 København NV, tlf.nr. 3585 0168. 
 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 16. MARTS 2009. 
 
Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang med ”Den blå 
anemone”. 
 

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

 



2. Formandens beretning: John indledte beretningen med, at opfordre til et 
øjebliks stilhed for at mindes Verner Frederiksen, Brh.Holms A. 4, Jan 
Düring, Brh.Holms A. 40 og Ib Wernebo, Enigheds A. 31. 

 
Derefter blev de nye medlemmer budt velkommen, som er:Thomas Nyholm, 
Brh.Holms A. 4, Linda & Peter Goldenbaum, Brh.Holms A. 36, Mette & Thomas 
Landbo, Risv. 12, Lone M. Købke og Martin J. Schmidt, Risv. 37 og Sanne J. 
Pedersen og Christian Juncker, Enigheds A. 18. 

 
Året 2008 har været et år med spredte oplevelser i foreningen. Bestyrelsen 
har haft få, men effektive møder, hvor opgaverne fordeles imellem os. 

 
Til medlemmerne. Tøv ikke med at henvende jer til bestyrelsen. Problemer 
med f.eks veje/kloakker kan jo have fatale konsekvenser for sundhed/ 
velfærd. Bestyrelsen forsøger, at handle på henvendelserne hurtigst muligt. 
Klik ind på foreningens hjemmeside for adresser eller ring til os. 
 
Foreningens hjemmeside. En stor tak til Leif Rygaard, som sørger for at 
hjemmesiden løbende bliver opdateret. En stor og uundværlig indsats. 
 
Vedr. havekolonien Brønshøjholm. Rygtet om, at havebyen skulle have opsat en 
aflåst gitterlåge ved grusstien, så passage var afskåret for alle os andre 
gjorde, at John rettede skriftligt henvendelse til kommunen. Et år efter kom 
svaret fra Byggeri- og boligkontoret om, at det intet har på sig. 

 
Parkering ved/på hjørnerne. Vikkevangens bestyrelse anmodet om at henstille 
til deres beboere om, at undgå dette. Der er ikke reageret på henvendelsen. 
Ligeledes har kiosken ved Enigheds A. fået samme info. Aslam vil gøre sit. 
 

  Vejene. Allerførst en stor tak til Niels Kristian og Steen for jeres fortrinlige 
arbejde med forsegling af vejene. Vejlaget har herved ingen dybe revner, som 
vil kunne betyde skade, hvis vand løb ned når/hvis frosten slog til.  

 
  Fortovet på hj. af Enigheds A./Vikkevangen blev beskadiget af en vognmand. 
Rep. er for længst udført og uden omkostninger for foreningen. 

 
  Fortovsfliser. Der har ingen udskiftning været i 2008. 
 
  Rotter. Der har desværre været rotter flere steder i foreningen. Husk at 
informere Miljøkontrollen om rottebesøg!!! 



  Kloakkerne. Ud for Enigheds. A. 5 og Brh.Holms 26 er rendestensbrøndene 
udskiftet og ved hj. af Enigheds A./Vikkevangen, Risv. 27 fornyet.  

 
  Dog har vores faste kloakmester været både et snøvl og ikke nok med det, så 
blev arbejdet heller ikke udført tilfredsstillende nok. Ting tager tid, men ……  

 
  Bestyrelsen sendte kloakmesteren et ”nu er det nok” brev, et kort & kontant 
brev, hvor der også indgik en deadline for arbejdets afslutning. Hvis denne 
ikke blev overholdt, ville vi hyre et andet firma. Regningen ville selvfølgelig 
blive sendt til ham. Så kom der skred i tingene. 

 
  Heldigvis har vi en ekspert i foreningen, som er Jan, Enigheds A. 33, som ”blev 
bestilt til”, at undervise og føre tilsyn med de uerfarne folk. Jan – tak for 
ekspertise ved en uendelig langsommelig opgave. 

 
  Bestyrelsen har taget konsekvensen af dette og fremover vil der gøres brug 
af en anden kloakmester. 

 
  Der har også i 2008 været tilstoppede kloakker i skellene. Denne gang mellem 
Enigheds A. 4-6. Dette er sket 2 gange indenfor et ½ års tid. Men fotoinspek-
tionen viste ok. Kloakkerne er – som I alle ved – gamle. Kloakkerne kan spules 
og bruges fremover, men ikke så driftsikre. Bestyrelsen vil være obs på pro-
blemet. Vær forsigtig med at smide f.eks. menstruationsbind, engangsklude 
o.lign. i kloakken. 

 
  Kort sagt, kloakudgifterne har i 2008 været temmelig bekostelig. 

 
Efter indlægget om kloakkerne/rendestensbrøndene fremlagde Christian på 
baggrund af ovennævnte, en meget udførlig/detaljeret forklaring om kloak-
problematikken og udgiftsposterne til dette. Alle medlemmer skal være 
velkommen til at kontakte Christian, hvis man har et spørgsmål.. 
 
Morten, Enigheds A. 5 spurgte bestyrelsen om der forventes store udgifter 
til kloakkerne i de kommende år. 

 
Svar: Kan desværre ikke hverken af/bekræftes, men kun håbe på, at kloak-
kerne arter sig. 
 
Gruskassen ved hj. af Enigheds. A/Vikkevangen. Holdes, som altid, indtakt og 
ren af Niels Kristian. En stor tak til Niels Kristian for alt det arbejde. 



 
Byggeaffald. En påmindelse til alle medlemmer. Iflg. vores vedtægter, så må 
der ikke henstå byggeaffald/materialer på vej/fortov i mere end 24 timer. 
Så derfor – husk venligst og så vidt muligt at placere dette på grunden. 
 
Foreningens flagstang v./Granberg. Ønskes flagning ved runde fødselsdage 
for foreningens medlemmer, kan der rettes henv. til Niels Kr., Risv. 29. Det 
er i øvrigt også Niels Kr. der sørger for flagning på foreningens mærkedage. 
Mærkedagene kan ses på hjemmesiden. Endnu engang tak for til Niels Kr. for 
din altid store villighed til at gøre et stykke arbejde i foreningen. Det er guld 
værd. 

 
Flere medlemmer ønskede, at flagdagene også blev hængt op i foreningens 
udhængsskab. Dette er sket. 

 
Indbrud. Der har været få indbrud i foreningen. Men få er også for mange. 
Hold øje med hinandens huse. 
 
Loppemarkedet. Besøget kunne have været bedre. Men der er jo efterhånden 
også ”lopper” mange steder i hovedstaden. Men foreningens loppemarked af-
skaffes ikke af den grund. Vi kan blot håbe på et bedre loppeår i 2009. Tak til 
Lillian & Jens for brug af deres forhave ti den velbesøgte udendørs café. 
 
Festudvalget. Foreningens årlige fastelavn og juletræsfest, er de senere år 
blevet et tilløbsstykke. Dette glæder udvalget. Tak for indsatsen til: Karina & 
Jesper, Helle & Morten, John Thue og sidst men ikke mindst, vores nissemor 
Judith. Håber at 2009 også vil bringe nye og hyggelige fester. 

 
Foreningens løsøre. Vi har en lang række løsøre. Alt udlån dog kun til med-
lemmer og skal meddeles, så det ikke går tabt. Se listen på hjemmesiden ell. 
ret henv. til bestyrelsen. 
 
Gaver. Foreningen giver ”en lille hilsen” til medlemmer, der fylder rundt fra               
70 år. Endvidere gives der ved guldbryllup. Giv bestyrelsen info, så vi kan 
være på forkant. 

 
Formandens beretning blev rundet af med at takke bestyrelsen for godt 
samarbejde. Håber, at 2009 vil blive lige så godt. 

 



3. Regnskab. Glenn forelagde det omdelte regnskab. Som herefter blev 
godkendt. 
 
Det har været et år med store udgifter til kloakkerne. Årets lille overskud 
blev kun reddet i land ved nogle pænt store renteindtægter. 

 
4. Budget for 2009. Glenn forelagde det omdelte budget. Som herefter blev 

godkendt. Kontingent uændret = 800 pr. år. 
 

Glenn orienterede efterflg. – som nævnt i indkaldelsen – om foreningens skift 
til Merkur Bank. Merkur Bank har bl.a. en noget bedre etisk holdning i for-
bindelse med investeringer mv. Hvis der ønskes yderligere info om bankskif-
tet, så kom hid.. 
 
Nelander, Risv. spurgte om der er sikkerhed hos Merkur. 
 
Svar: Foreningen kan være tryg og har ikke bundet sig i al evighed. 
 
Ørn, Enigheds A. spurgte om det har betydning for den faste konto 
overførsel af kontingent. 
 
Svar: Nej, det er uændret. 
 
Glenn gjorde opmærksom på, at den store tilslutning til festudvalgets 
arrangementer gør, at det faste tilskud på kr. 3.000 om året ikke længere 
slår til. Derfor vil bestyrelsen formentlig stille forslag om at hæve tilskuddet 
til næste år. 
 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var kun indkommet et enkelt for-
slag og det var fra bestyrelsen. Bestyrelsen forelagde det omdelte forslag 
om markeringen af 100 året for stiftelsen af ”Enighedens Vejlag”. Forslaget 
kom til afstemning og blev vedtaget. Der blev samtidig nedsat et festudvalg 
bestående af: Vivi, Enigheds A. 5, Lizzie, Enigheds A. 13, John Thue, Risv. 11 
og Anette, Brh.Holms A. 40. Festudvalget er modtagelige for input. 

 
6.  Valg af kasserer. Glenn Petersen blev genvalgt. 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Christian Bursche og Lizzie Dam Petersen   
blev begge genvalgt.  
Valg af revisor. Torben Buch blev genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant. Poul Hansen, Risv. 26 blev valgt. 



Valg af 2. bestyrelsessuppleant. Tine Albertsen blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt. Stig, Brh.Holms A. 2 nævnte, at de havde været udsat for at alle 3 

x skrald/have/papircontainere en morgen var mere end fyldt med affald. 
Havde det så bare været i poser, men nej – det var desværre væltet ned. 
Kontaktede R 98 for at høre om de kunne være behjælpelig, både med mht 
tømning og om det var muligt at få monteret hængelåse på beholderne. Ingen 
af delene kunne lade sig gøre. Svaret var, at beholderen skal placeres på 
grunden, så de kun er tilgængelige for grundejeren selv. 

 
Jan, Enigheds A. 33 opfordrede de grundejere der ikke bruger deres skor-
sten til, at få lagt et gitter ell. flise på åbningen. Begrundelsen herfor var, at 
det vil forhindre store fugle i at bygge ”etageejendom” i skorstenen. 
 
Herefter var generalforsamlingen for 2009 slut. 
 
Ref. Anette Düring 

 
 


