
ENIGHEDENS VEJLAG 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011. 
 

Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang ”Det er i 
dag et vejr”. 
 

1. Valg af dirigent: John foreslog Christian Bursche (Risv.25), som 
herefter blev valgt. Christian konstaterede generalforsamlingen for 
lovligt varslet, hvorefter ordet gik til formanden for fremlægning 
af beretningen. 

  

2. Formandens beretning: John indledte bereetningen med, at opfordre 
til et øjebliks stilhed for at mindes Erhard Jensen, Risv. 10. 
Derefter blev de nye medlemmer budt velkommen, som er: Lara 
Cathrine Miller & Jesper Sonntag, Risv. 39, Jonas, Enigheds A. 7 
og Sarah Fredsted Viladsen & Gregers Stig Andersen, Enigheds A. 
32. 

 
Året 2010 har været et år hvor veje & kloakker har givet bestyrelsen 
nogle opgaver. Bestyrelsen har haft nogle yderst effektive møder og ydet 
den bistand man kan forvente af en bestyrelse.  
 
2010 og også i starten af 2011 har der især været fokus på vejene, hvor 
især Enigheds Allé har været ramt af ikke at få afhentet affald. John 
har holdt møde med bl.a. Tage & Lilli, Enigheds A. 10 om dette problem 
og efterfølgende har bestyrelsen afholdt møde med en fra kommunen for 
at finde frem til en fornuftig løsning både mht manglende tømning, som 
skyldes for tæt/ulovlig parkering ved hjørnerne samt manglende 
snerydning. 
 
”Morten gav en kort info fra mødet med kommunen og nævnte kommunens 
forslag til foreningen evt. kunne være at få opsat et skilt med indkørsel 
forbudt/ærinde kørsel tilladt eller parkering forbudt i den ene side af 
vejen”. 
 
”Herefter en del debat frem og tilbage som også indebar en del forslag 
på kryds & tværs. Der blev herefter enighed om, at bestyrelsen nu skal 



være dem, som ”samler op” og herefter finder en fornuftig løsning og 
hvordan det skal formidles ud til foreningens medlemmer.” 
 
Phenix. Kommunen har endnu ikke reageret på Foreningens høring vedr. 
caféens ønske om udvidelse af køkkenfaciliteterne, der vil indvirke på 
naboernes ønske om mindre røg og lugtgener, som især berører Enigheds 
Allé 1. John Strange, Enigheds A. 1 har også selv rettet henvendelse til 
kommunen og ligeledes intet hørt. Bestyrelsen rykker kommunen snarest 
muligt. 
 
Kloakkerne. Den længerevarende og omfattende rep. på Enigheds Allé 2, 
4 og 6 er blevet afsluttet og endte med at foreningen fik en del af 
udgifterne dækket via de enkeltes grundejers forsikring. Udover dette 
har der tillige været en stor reparation af kloakkerne ved 
Frederikssundsvej 130-132, denne sag er også afsluttet. Foreningen 
dækkede i denne forbindelse noget af udgiften. Det skal dog bemærkes, 
at kommunen betalte for en strømpe til 11.000 kr. Her skal der rettes 
en stor tak til Morten, som har gjort en stor indsats og ikke givet op 
over for kommunen. 
 
”Morten nævnte i den forbindelse at kloakkerne er et fælles ansvar og 
kan hurtigt blive en kostbar omgang. Med andre ord en opfordring til at 
tage kontakt til bestyrelsen hellere én gang for meget end for lidt”. 
 
Vejene. En del fliser trænger til udskiftning/opretning, når frosten har 
sluppet jorden. Brønshøjholms Allé er især hårdt medtaget. Niels Kr. har 
igen i år været foreningens solide arbejdsmand og der er ingen tvivl om at 
vi alle har værdsat din indsats. Desværre kan dine håndled ikke tage det 
hård slid mere, med andre ord betyder det at foreningen fremover skal 
på udkig efter en anden handyman. Niels Kr. tusind tak for din store 
indsats igennem mange år og rigtig god bedring med hænderne. 
Stillevejsbumpene har også lidt under et par hårde og lange vintre, så de 
trænger også til et eftersyn. Der er udover dette også visse steder, hvor 
der er revner i vejene. Steen, Risv. 15, vil gerne være behjælpelig med 
at forsegle revnerne, så der ikke siver for meget vand ned i, som – hvis 
det ikke bliver udbedret – vil kunne give frostsprængninger om vinteren. 
Steen – tak fordi du vil påtage dig denne opgave. 
 
Bestyrelsen har i 2010 haft møde om, hvad der skal til for at vejene 
lever op til vores forventninger. Herunder også hvad det vil koste og få 



lagt nyt asfalt og ombygget vejbumpene. Bestyrelsen har indhentet to 
tilbud, som omfatter asfaltarbejde på alle 3 veje. Ganske kort kan det 
nævnes, at priserne lå mellem 500.000 og 750.000 kr. det er incl. brønd 
og kantstensarbejde. Det skal dog bemærkes, at vejene er – trods 
skavanker her & der – i god stand, og kan sagtens holde et par år endnu, 
hvis de vedligeholdes. Bestyrelsen indhentede tilbudene for bl.a. at være 
på forkant med foreningens økonomi. Alt bliver som sagt dyrere og da 
ovennævnte arbejde, når det bliver aktuelt, vil gøre et pænt indhug i 
foreningens økonomi indstiller bestyrelsen til, at der sker en 
kontingentstigning for året 2011. Mere herunder om forslag. 
 
Som aftalt på sidste GF i 2010 er udhængsskabet blev rep. af Richard, 
Risv., så nu kan det holde en tid endnu. Gruskassen er ikke fornyet, 
bestyrelsen antog, at den nuværende kasse godt kunne holde nogle år 
endnu og har sparet disse penge. 
 
Niels Kr. en stor tak for dit arbejde som fanebærer og ved at hejse 
flaget i foreningen. Vi i bestyrelsen er meget glade for det liv og 
opmærksomhed det giver. Fanen skulle have haft en skilt på ved 100 års 
jubilæet i 2009 – dette er nu sket. 
 
Mht den opsatte røde port ved havekolonierne, blev det efter en skriftlig 
henvendelse til kommunen oplyst, at der ikke var søgt om tilladelse. John 
har på ny rettet henvendelse til kommunen, men intet nyt endnu. Håber 
ikke at det er til gene for nogen i foreningen, f.eks. at man ”har mødt” 
en aflåst port. 
 
Bestyrelsen har haft rundsendt breve til foreningens medlemmer om at 
huske at rydde fortov og vejbane for sne, så bl.a skraldevognen kan 
komme igennem. Det skal bemærkes, at det har set fornuftigt ud, når 
man tænker på hvilke dynger der har været. Endvidere har der været 
sendt et brev ud med opfordring til at fjerne ukrudt ved fortov og 
rendesten. Dette kan gøres bedre visse steder. 
 
Til medlemmerne. Tøv endelig ikke med at henvende jer til bestyrelsen. 
Bestyrelsen forsøger at handle på henvendelserne hurtigst muligt. Klik ind 
på foreningens hjemmeside for adresser mv. 
 



Foreningens hjemmeside. En stor tak til Leif, der vedligeholder og 
opdaterer vores hjemmeside med nyttig information om hvad der ”rører” 
på sig i foreningen. Endnu engang tak for indsatsen.  
 
Rotter. Endnu et år, hvor de bæster har været på visit et par få steder 
i foreningen. Enigheds Allé 12 og 14 havde mistanke om rotter i kloakken. 
De rekvirerede selv tv-inspektion og afholdte også selv udgiften. Heldigvis 
var der ikke uventet besøg. Husk endelig at kontakte Miljøkontrollen 
hurtigst muligt, hvis I opdager en rotte. 
 
Rendestensbrøndene. Da vinteren startede tidligt sidste år, nåede vores 
rendestensbrønde ikke at blive renset. Dette er udskudt til efteråret 
2011 og som altid omkring uge 47. 
 
Indbrud. Der har været så vidt bestyrelsen er informeret om været to 
indbrud inden for det sidste år. Begge tilfælde er på Enigheds A., hvor 
der er stjålet pung og bilnøgler. Husk derfor altid at låse jeres døre. 
 
Loppemarkedet 2010. Sikken en våd omgang … En frustrerende oplevelse, 
der tog en del mod fra alle der havde en stand. Sælgere var der en del 
af, men køberne blev væk. Det overvejes om loppemarkedet skal flyttes 
fra august måned til juni måned inden ferien starter. Tak til alle jer, der 
bakker op om dette initiativ. Tak til Lillian & Jens for igen at have lagt 
hus & have til ”kaffebaren”. Det var nok sidste gang dette skete. 
 
Festudvalget. Tak til Jesper, Carina, Morten og Helle for endnu engang 
at have sørget for den årlige juletræsfest. John og Judith skal også 
takkes for at have ”leget” julemand & kone. Fastelavnsfesten måtte 
desværre aflyses i år. Festudvalget ønsker sig et par flere medlemmer. 
Der kan rettes henvendelse til Jesper, Risv. 20. 
 
Foreningens løsøre. Foreningen har borde, stole og diverse andre løsøre. 
Se listen på hjemmesiden eller ret henv. til bestyrelsen. ALT er dog kun 
til udlån til foreningens medlemmer. 
 
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. 
 



Flagning. Foreningens flagstang står ved Granberg. Ønskes flagning ved 
runde fødselsdage, bryllup o.lign. for foreningens medlemmer, kan der 
rettes henvendelse til Niels Kristian, Risv. 29. Det er i øvrigt også Niels 
Kr. der sørger for flagning på foreningens mærkedage. Mærkedagene kan 
ses på hjemmesiden. Tusind tak til Niels Kristian for din indsats, det er 
vi mange der sætter stor pris på. 
 
Byggeaffald. Iflg. Foreningens vedtægter, så må der ikke henstå 
byggeaffald på vej/fortov i mere end 24 timer. 
 
Som formand har jeg været rundt og byde nye medlemmer velkommen. En 
hyggelig og god både begge veje. Jeg ved også, at jer der har fået nye 
naboer/bagboer også gør den ulejlighed at hilse på – godt initiativ. 
 
Formandens beretning blev rundet af med at takke bestyrelsen for et 
godt år med mange opgaver, mange grin, og med en vilje til at få løst 
opgaverne med økonomi, kloakker, veje og det sociale liv, som også 
hersker i foreningen. Somme tider rækker vores opgaver lidt længere end 
vedtægterne siger. Jeg er overbevist om, at vi fællesskab gør dette for 
den gode sags tjeneste og foreningen som helhed. Ser frem til det 
kommende år. Tak for året der gik. 
 

3. Regnskab. Glenn forelagde det omdelte regnskab, som blev 
godkendt. 

 
4. Budget for 2011 og forslag til kontingent. Blev godkendt.  

 
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsens forslag om 

kontingentstigning fra 400 kr. halv årlig til 450 kr. blev vedtaget. 
Judiths forslag mht parkeringen på hjørnet af Enigheds A. og 
Frederikssundsvej blev debateret, men ikke vedtaget. Bestyrelsen 
arbejder videre med sagen. 

 
6. Valg til bestyrelsen. 

Valg af bestyrelsesmedlem. Morten Andersen, Enigheds A. 5 blev 
genvalgt for perioden 2011-2013. 
 
Valg af bestyrelsesmedlem. Lizzie Dam Petersen, Enigheds A. 13 
blev genvalgt for perioden 2011-2013. 



Valg af ny kasserer. Karsten Riber, Enigheds A. 3 blev valgt for 
perioden 2011-2013. 
 
Valg af 1. bestyrelsessuppleant. Jesper Schou Nielsen, Risv. 20 
blev valgt for perioden 2011-2013. 
 
Valg af revisor. Torben Buch, Risv. 7 blev genvalgt for perioden 
2011-2013. 
 
Valg af revisorsuppleant. Poul Hansen blev genvalgt for perioden 
2011-2013. 
 

Efter valgene holdt John en takketale for Glenn for hans mangeårige 
indsats både i festudvalget og bestyrelsen. 
 

7. Evt. Det eneste der blev nævnt under evt. var, at festudvalget er 
sårbart og der er stærkt brug for et par ekstra medlemmer. 
Jesper fra festudvalget sagde: Kom hid – det er så hygsomt. 
Bestyrelsen håber, at der hurtigt vil dukke et par interesserede 
medlemmer op, så der fortsat kan gøres noget for foreningens 
børn.  

 
Herefter var generalforsamlingen for 2011 slut. 
 
Ref. Anette Düring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


