ENIGHEDENS VEJLAG
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 12. MARTS 2012.
Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang med ”Den blå anemone”

1. Valg af dirigent. John foreslog Chistian Bursche, Risv., som herefter blev valgt.
Christian konstaterede generalforsamlingen for lovligt varslet, hvorefter ordet gik
til formanden for fremlægning af beretningen.
Allerførst bad formanden om 1 minuts stilhed, da Grethe, Risvangen 31, er afgået ved døden i 2011.
2. Formandens beretning. Jeg vil starte med at byde de nye medlemmer velkommen. Som formand har jeg været rundt og hilse på jer alle, en hyggelig og god
måde begge veje.
Året 2011 har været i fortovs og kloakkernes tegn. Bestyrelsen taget hånd om opgaverne, efterhånden som de er opstået.
Café Phønix. Har fået etableret udsugningsrør op i den højde, som loven kræver.
Skybrud. Foreningens medlemmer gik desværre ikke fri for skybruddet den 2. juli 2011.
Mange medlemmer fik vand i kælderen, der opstod store skader flere steder, som forsikringen forhåbentlig har dækket efterfølgende. Vi skal huske på, at vores ”smørhul”
ligger i et moseområde, som gør at vi måske kan risikere at få vand i kældrene under
fremtidige skybrud. Desværre fik noget af foreningens arkivmateriale også en omgang
vand, så det er blevet lidt mere skrøbeligt.
Hussalg. Desværre går det stadig lidt trængt med at sælge husene i vejlaget. Vi ønsker, jer der har huse til salg, at I snart får jeres ønske opfyldt samt alt det bedste
for fremtiden.
Postkasser. Folketinget vedtog – som alle er bekendt med – at pr. 1. januar 2012 skal
alle postkasser placeres ud til skel/vej. Håber, at dette er foregået gnidningsløst for
alle medlemmer.
Hjemmesiden. Leif – en stor tak til dig for vedligeholdelse af foreningens hjemmeside og
din hurtige ”udrykning” med kameraet f.eks. ved arbejdsweekenden med udskiftning af

fliser. Dette er til gavn for os alle der ynder i ny & næ at kaste et blik på hjemmesiden.
Kloakkerne. På trods af skybruddet i juli måned, opstod der heldigvis ingen synlige skader på vores kloakker. Der er efterhånden blevet gravet og udskiftet en del, så lad os
x fingre for, at de fremover kan klare de evt. store regnskyl der vil komme. Rendestens
kloakken, Brh.holms A. 2 har ved flere lejligheder været uden træk, der kunne få vandet væk. Efter en del tovtrækkeri med kommunen, blev der foretaget en tv-undersøgelse. Det viste det sig, at der lå en prop ude i vejen ved hovedkloakken på Frederikssundsvej. Proppen fjernet – vandet løber nu igennem - og sidst, men ikke mindst, regningen på 5.300 kr. kom kommunen til at betale. Så ingen udgift for vores forening.
Rendestensbrøndene er renset i november 2011, så alt burde være i orden.
Vejene. Foreningens veje er, i forhold til mange andre i området, i fin stand. Niels Kr.,
Risv. og jeg selv (John) har lappet huller/rep. revner hist & pist, en del af dem på Risv.
En stor tak til Niels Kristian. Vær selv lidt opmærksom på om jeres vej trænger til at
få lappet huller/rep revner, så burde der være en mulighed for at få det udbedret i løbet af foråret/sommeren. Det er billigere for foreningen selv at udføre arb. og der er
stadig lidt materialer tilbage. Har I lyst til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.

Nelander, Risv.: Forespurgte bestyrelsen om, der var fulgt op på de opsatte skilte på
Brønshøj Kirkevej, da han syntes, at gennemkørslen er forøget på Risv.
Svar: Bestyrelsen har ikke foretaget sig i noget i denne sammenhæng.
Nelander spurgte endvidere ind til om vi evt. fremover kommer til at skal betale for
vejbelysning, som omtalt i medierne.
Svar: Bestyrelsen må være svar skyldig, men kan oplyse at der ikke er kommet noget på
skrift til foreningen, der indikerer at vi kommer til at betale.
Fortov & fliser. I weekenden den 10.- 11. sep. 2011 havde bestyrelsen arr. en arbejdsweek. med at udskifte/oprette de værste fliser i foreningen. Et arbejdshold, som
bestyrelsen i fællesskab, havde fået sammensat. Forinden havde bestyrelsen været
rundt og foretaget registrering. I starten af Brh.holms A – ud for Pause - blev der lagt
20 kørebanefliser. Midt på Brh.holms A. blev der rettet en række meget skæve fliser
op i en længde af 25 meter, hvor der både blev lagt gamle som nye fliser på stykket.
Tusind tak til Jan, Peter, Christian B, Niels Kr., Kim, Morten, Karsten, Jens, 2 x Gert
og John for jeres kæmpe mandfolke indsats, som i den grad har sparet foreningen for
en meget stor sum penge. Stor tak til Anette som lagde hus til og lavede frokost til en

flok sultne mænd, i fællesskab med Lizzie & Maibritt. Som tak for lån af diverse mænner, blev arbejdsdagene afsluttet med at spise smørrebrød med påhæng på Baronen.
Velfortjent, da det var et par hårde dage … og tak til den anden ½-del for jeres tålmodighed.
Bestyrelsen er klar over, at der flere steder stadig trænger til at blive udskiftet fliser
og håber på, at arbejdet også kan blive udført inden året er omme samt at der også
denne gang vil være opbakning til at give en hjælpende hånd til diverse ad hoc opgaver.
Hvis I allerede ved, at det kan have jeres interesse, så ring eller mail til én af os i bestyrelsen.
Loppemarked. I 2011 har der været afholdt 2 loppemarkeder. Det første i maj, en fin
dag med mange, som både solgte og købte. Det næste druknede fuldstændig i regn, en
frustrende oplevelse. Det første loppemarked i 2012 vil blive afholdt i starten af juni.
Gruskasse. Foreningens gruskasse, som står i Vikkevangen, er blev fodret med det overskydende grus fra arbejdsweekenden. Eftersom der ikke har været det store snekaos i
år, så er den formentlig stadig fyldt op.
Snerydning. Husk at vi som grundejer er forpligtet til at holde fortov og ½ vejbane ryddet for sne.
Ukrudt. Foreningens medlemmer er forpligtet til at fjerne ukrudt fra fortov og rendesten, så husk det nu, når forår og sommeren får det hele til at blomstre.
Rotter. Et par hurtigløbere er set, Miljøstyrelsen er underrettet af grundejerne.
Flagning. Niels Kr. tusind tak for din indsats i 2011, vi er taknemmelige for at du fortsat vil være os behjælpelig med at hejse flaget ved mærkedage i foreningen samt runde
fødselsdage eller andre begivenheder for medlemmer. Ønskes flagning, kontakt Niels Kr,
Risv. 29. Foreningens flagdage kan ses på foreningens hjemmeside og udhængsskabet.
Gaver. Foreningen giver ”en lille hilsen” til medlemmer, der fylder rundt fra 70 år. Endvidere gives der ved guldbryllup. Giv én af os i bestyrelsen et praj, så vi kan være på
forkant.
Byggeaffald. Ilfg. vores vedtægter, så må der ikke henstå bygge affald på vej/fortov i
mere end 24 timer.
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. Løsørene står i Købmandshu-

set, men eftersom huset er til salg, skal foreningen se sig om efter et nyt sted. Tænk
over om det ku´ være noget for dig/jer.
Festudvalg. Juletræsfesten i december, var et tilløbsstykke – 83 i alt. Der var rigtig
mange små børn med og det tegner godt for fremtiden. Stor tak til festudv. – Helle,
Morten, Karina, Jesper, Torben og Nina for at have lavet dette arr. Carina & Jesper
har efter 10 år i udvalget valgt at trække sig. Tusind tak for jeres indsats.
Til medlemmerne. Husk – det er jeres forening. Vi er alle sammen ansvarlige for, at
vores forening fungerer tilfredsstillende. Så tøv ikke, hvis der er noget der ikke fungerer – kontakt bestyrelsen.
Til bestyrelsen vil jeg sige – tak for et stille år med opgaver, der har været til at løse
og tak for godt samarbejde, især i forbindelse med projektet med udskiftning af fliserne på vejene. Dejligt, at vi kunne få tingene til at glide og uddelegeret opgaverne, så
alt fremstod handlekraftigt og ansvarsfuldt. Endvidere tak for jeres samvær i årets
løb.
Beretningen blev rundet af med disse ord fra John. ”Dette er min sidste beretning som
medlem af bestyrelsen. Jeg kom i bestyrelsen i 1997, blev formand i 2004 og jeg kan
kun sige, at det har været år fyldt med en masse uforglemmelige stunder, både arbejdsmæssigt og socialt.”
3. Regnskab. Karsten forelagde det omdelte regnskab. Blev godkendt.

Niels Kr., Risv: Er foreningen sikret nok i Merkur Bank?
Svar: Foreningen kan være tryg, der er sikkerhed for pengene og bestyrelsen holder
fokus.
4. Budget for 2011. Karsten forelagde det omdelte budget. Blev godkendt. Kontingent uændret.

Nelander, Risv.: Vil gerne have oplyst, hvorfor det omdelte forslag ikke er indregnet i budgettet.
Svar: Kort & godt fordi det er et forslag, som endnu ikke vides om bliver vedtaget.
5. Forslag. Det omdelte forslag fra bestyrelsen blev forelagt og godkendt på GF.

Sarah, Enigh. A 32: Ville høre om bestyrelsen også husker ”vej/fortovsstykket” i
Vikkevangen ud for deres grund (mod lukningen).

Svar: Bestyrelsen skal nok være opmærksom på det og tager det op på et bestyrelsesmøde.
Der var lidt debat frem & tilbage, hvorvidt der skal asfalteres eller være flisebelægning. Enighed om, at det nu er bestyrelsen der skal arbejde videre på sagen og
rette henv. til dem i foreningen, som har forstand på dette område.
6. Valg til bestyrelsen.
A. Ny formand: Stig Høybye-Olsen, Brh. Holms A.

Periode 2012-2014.

B. Bestyrelsesmedl: Anette Düring, Brh. Holms A.

Periode 2012-2014.

C. 1. suppleant: Jesper Nielsen, Risvangen

Periode 2012-1014.

D. Revisor: Preben Husher, Enigheds A

Periode 2012-2014.

Efter valgene holdt Morten en takketale til John for hans mangeårige indsats i bestyrelsen, hvor hans store engagement og gode humør vil blive savnet.
7. Eventuelt.

Lilli, Enigheds A. spurgte til status vedr. parkeringsproblematikken på Enigh. A. både ad
hensyn til afhentning af renovation og udrykningskøretøjer.
Svar: Vejene er blevet opmålt – plads nok udrykningskøretøjer. Mht afhentning af renovation, så har bestyrelsen ikke fået nogle henvendelser fra firmaet og må tolke det,
som der ingen problem er. Bestyrelsen lover, at når nyt, vil de involverede medlemmer
blive orienteret.
Husk at bestyrelsen gerne modtager oplysninger om ting af fælles interesse, såsom indbrud, skadedyr, parkering m.m.
Afslutningsvis kan bestyrelsen oplyse, at der netop er modtaget et brev fra Menighedshuset om, at det pr. 1. juli 2012 koster 1.000 kr. for at leje lokalet uanset hvilken
arrangementer der afholdes.
Herefter var den årlige generalforsamling for 2011 slut.

Ref. Anette Düring

