ENIGHEDENS VEJLAG
REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014
Mandag d. 10. marts i Menighedshuset

Formand Stig Høybye-Olsen bød velkommen. Derefter fællessang ”Det er i dag et vejr” med Leif
Rygaard ved klaveret.
1. Valg af dirigent. Stig foreslog John Thue Hansen, Risvangen 11 som blev valgt – og
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Formandens beretning. Et minuts stilhed for Mabel Hansen, Risvangen 35, der afgik ved døden
i 2013.
Herefter en opfordring til medlemmerne om at orientere bestyrelsen om alt af interesse – og
lidt til, inden for alle ressortområder: Indbrud, skadedyr, utætte kloakker – og på den positive
side jubilæer, runde fødselsdage og gode idéer.
2013 har været et godt år for bestyrelsen, båret oppe af fælles indsats ved fælles opgaver og
udfordringer. – Jeg vil i den forbindelse særligt takke Niels-Kristian Sørensen, Risvangen 29, Leif
Rygaard, Risvangen 4 samt Jan Ibsen, Enigheds Allé 33.
Vi har i år sørget for en langsigtet konserveringsproces for vort fælles løsøre. Det er nu John
Thue Hansen, Risvangen 11, der ligger inde med borde, stole, pælebor etc. Vi er rigtig glade for
at have fundet en løsning på denne udfordring og jeg vil gerne sige John tak for at have påtaget
sig hvervet.
Vi forsøger også efter bedste evne at bevare nogle sunde kloakker. Her har vi haft en del
udfordringer i 2013, noget der nærmest kunne beskrives som en ’kloakvirus’: Først var der
problemer ved Enigheds Allé 1-3, derefter var det Risvangen 9-11, så var det ved opgravningen
ud for Risvangen 31, så var der rensning af skelbrønd ved Risvangen 32 og endelig var der hul
ved Risvangen 2. Alt er – bortset fra sidstnævnte - blevet udbedret. Morten – bestyrelsens
kloakekspert - var beklagelig vis ikke til stede ved GF. Blev specifikke spørgsmål ikke besvaret,
kan medlemmer kontakte bestyrelsen via mail.
Også vores fælles veje ønsker vi at bevare i den bedst tænkelige stand.
Året startede ud med et kommunalt påbud om udbedring af asfalten på Brønshøjholms Allé.
Denne skade nåede dårligt at se forårssolen skinne, før Jan Ibsen havde været forbi og
udbedret med asfalt og det hele. Med sådan et engagement er det jo ingen sag at være i
bestyrelsen.
Under ligeledes engageret og myndig ledelse af John Thue afholdt vi en fælles ”fliseerstatningsog fortovsopstramings” lørdag i sensommeren. Det var ikke alene tiltrængt i forhold til flisernes
tilstand, det var samtidig super hyggeligt og socialt givende.

Den lørdag ville jeg meget nødig have været foruden – og derfor (men også på grund af nye
kandiderende halve og havarerede fliser) er bestyrelsen blevet enige om at bestræbe os på at
få afviklet en årlig fælles ”fliseerstatnings- og fortovsopstramings” lørdag - og hvad der ellers
viser sig af nødlidende reparationsopgaver på vores fælles veje.
Endelig har bestyrelsen arbejdet på at justere foreningens love til virkeligheden anno 2014.
Vores virke som bestyrelse viste sig at have bevæget sig temmelig langt fra de love, vi som de
fremmeste burde overholde, og det var skam ikke et udslag af modvilje – det var ganske enkelt
et resultat af, at virkeligheden havde overhalet lovene indenom. Vi er nedkommet med en ny
version af foreningens love – herom senere.
Afslutningsvis må jeg som formand med beklagelse konstatere, at bestyrelsen bliver et medlem
kortere. Det er Anette, der efter rigtig mange år som aktiv i bestyrelsen, vælger at stoppe.
Tak til Anette der som tak for arbejdet fik en lækker gavekurv.
Og med disse ord er formandens beretning afsluttet.
3. Regnskabet for 2013 blev fremlagt af kassereren, og derpå godkendt.
4. Budget for 2014 blev fremlagt af kassereren.
Spm: Kan regnskab og budget ikke fremlægges lidt tidligere næste gang?
Sv: Den sene omdeling skyldes at kasserer og revisorer ikke havde mulighed for at mødes
tidligere, men – taget ad notam.
Budgettet herefter godkendt.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
a. Revision af love og vedtægter.
Bestyrelsens forslag til ændringer omdelt. Formanden konstaterede at der ikke var mødt
2/3 af foreningens medlemmer op – som kræves for at vedtægtsændringer kan
gennemføres.
Herefter en debat om ændringerne. Et gennemgående spørgsmål var, hvorfor ændringer
overhovedet er nødvendige.
Svar hertil fra formand og kasserer var at daglig praksis bl.a. i forbindelse med betaling og
bank-transaktioner gør, at vi rent faktisk ikke overholder vedtægterne.
Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget
kan vedtages med alm. stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
b. Forslag til obligatorisk stikledningsforsikring blandt medlemmerne.
John Thue Hansen, Risvangen 11 gennemgik forslaget.
Herefter en livlig debat blandt de fremmødte. Et uddrag af synspunkter:
- Ikke alle forsikringsselskaber vil tegne stikledningsforsikring.
- Kan man pålægge medlemmer at tegne en bestemt forsikring?
- Forslag om kontingentrabat til medlemmer med stikledningsforsikring.
- Forslag om kollektiv forsikring

-

Forslag om at vedtægter ændres ift. §5 ”At rense og vedligeholde fra og med skelbrønd
til offentlig kloak” (sådan at foreningen ikke har ansvar og udgifter til stikledning
rendestensbrønd-skelbrønd).

Fmd: Bestyrelsen ønsker ikke at optræde formynderisk ift. at pålægge medlemmerne et
krav om en bestemt forsikring.
Forslagets gennemførelse kræver en vedtægtsændring, som under alle omstændigheder
først kan stilles som forslag til GF 2015.
6. Valg til bestyrelsen
a. Formand Stig Høybye-Olsen, Brønshøjholms Allé 2 genvalgt for 2014-2016
b. Bestyrelsesmedlem Anette Düring, Brønshøjholms Allé 40 udtrådt af bestyrelsen
Peter Brøste, Brønshøjholms Allé 36 nyvalgt for 2014-2016
c. 2. bestyrelsessuppleant (pt. ingen)
Anette Düring, Brønshøjholms Allé 40 nyvalgt for 2014-2016
d. Revisor Preben Husher, Enigheds Allé 23 genvalgt for 2014-2016
7. Eventuelt
a. Festudvalg.
John Thue Hansen, Risvangen 11 orienterede om at et nyt festudvalg er klar – og ligeså
snart det er muligt at booke Menighedshuset, prøver vi at få arrangeret en julefest.
Kommentar: Hvis det er umuligt at leje Menighedshuset, er Bellahøj Kirkes lokaler også en
mulighed.
b. Fortovsrenovering.
John Thue Hansen, Risvangen 11 mindede om flise/fortovsdagen i sensommeren. Flere
medlemmer var villige til at deltage.
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. Ønskes flagning ved runde
fødselsdage, bryllup og lign. for foreningens medlemmer, kan der rettes henvendelse til
Niels Kristian, Risvangen 29. Det er i øvrigt også Niels Kristian, som sørger for flagning på
foreningens mærkedage.
Mærkedagene kan ses på hjemmesiden. Endnu engang tusind tak til Niels Kristian for
indsatsen.
Byggeaffald. Iflg. foreningens vedtægter, må der ikke henstå byggeaffald på vej/fortov i
mere end 24 timer.
Høje træer. Giver meget skygge i de små haver. Bestyrelsen anbefaler at man beskærer, så
træerne ikke når over tagryggen.

Referent: Jesper Nielsen, Risvangen 20

