ENIGHEDENS VEJLAG
Referat af generalforsamlingen, den 11. marts 2013.
Formand Stig Høybye-Olsen bød velkommen. Derefter fællessang ”Noget om helte” med Leif
Rygaard ved klaveret.
1. Valg af dirigent: Stig foreslog John, som herefter blev valgt. Dirigenten konstaterede GF for
lovligt varslet, hvorefter ordet gik til formanden for fremlægning af beretningen.
2. Formandens beretning: Stig indledte beretningen med at nævne, at det var hans første
beretning som formand og indrømmede, at det var med en smule spænding, at han sagde ja tak til
posten sidste år.
Jeg har som formand været rundt og ”hilse på” de nye medlemmer, håber alle er husket, ellers
hører jeg det gerne. Dernæst en stor og velment tak til de aktive i diverse udvalg og ikke mindst
til Niels Kristian, vores faste flag- og grusmand, for hans indsats i foreningen og Leif Rygaard for
at opdatere vores hjemmeside.
Festudvalget har beklaget, at der desværre ingen juletræsfest blev afholdt i 2012, da der ikke var
mulighed for at booke det vante lokale, grundet nye regler for udlån. Derfor blev fastelavnsfesten
2013 også afholdt i haven hos en af udvalgets medlemmer. Håber der findes en løsning til de
fremtidige arrangementer. Bestyrelsen vil godt opfordre medlemmer til at støtte op om
arrangementerne og om at overveje en eventuel aktiv indtræden i udvalget.
Endvidere rettes en meget stor tak til det frivillige og velvillige arbejdssjak, som puklede løs en hel
weekend på ”Vikkevangs projektet”. Vikkevangens fortov er nu blevet en nydelsestur i Enighedens
regi, hvor man kan nyde ”fælles kår ved fælles virke”. En stor tak til John, Risv., som har været
iværksætteren af projektet.
Der er intet yderligere at berette om vejene for 2012, udover at der er blevet repareret for
smårevner og ditto skader bl.a. af allestedsnærværende Niels Kristian. Når frosten har sluppet sit
greb, vil vejene blive gennemgået og der er allerede blevet udpeget et par kandiderende revner.
Mht til kloakkerne har det været et roligt år. Der har ikke været behov for hverken indsats eller
udgifter. Håber at disse fine takter kan have afsmittende virkning på 2013.
Rendestensbrøndene er -som praksis har været i mange år - blevet renset i efteråret, omkring uge
47.

Foreningen er desværre ikke sluppet for både forsøg, som fuldbyrdet indbrud og inden for de sidste
måneder har der også været tricktyveri midt på dagen. Bestyrelsen uddelte efter GF foldere fra
Det Kriminalpræventive Råd vedrørende nabohjælp. Der er fortsat en lille stak tilbage, som kan
rekvireres.
Bag solcentret på Frederikssundsvej har der været en påsat brand. Branden opstod i
affaldscontaineren bag solariet, hvor der var hældt tændvæske ned i. Containeren bruges til
aftørringspapir fra kabinerne. Der er sket store skader bag til, hvor også Stig mistede det meste
af sit hegn. Branden blev gudskelov opdaget i tide og uden personskade. Sagen er nu en
forsikringssag mellem parterne og med indstilling om videoovervågning på nedskyggede områder og
døde vikler.
Der har været oprydning i foreningens arkivmateriale og i den forbindelse er der kommet en del til
forbrænding, som gamle referater, indbydelser o.lign.
Risvangen 28-49 har været med i en filmoptagelse for Det Kriminalpræventive Råd om nabohjælp,
hvor Søren fra Risvangen og hans ”lille” hund Emma bl.a. var med i. Det har været vist på TV på
reklamespot og er også på DKR´s folder om samme.
Der har været en rotte på spil sidste år, den ville tilsyneladende hellere hygge sig over jorden i
selskab med solsorten og allikerne. Kommunen hidkaldt og fik has med den ”satan”. HUSK altid, at
kontakte Miljøkontrollen hurtigst muligt, hvis I spotter sådan et bæst. Bestyrelsen kan, hvis man
er i tvivl, være behjælpelig med telefonnummer.
Loppemarkedet – tak til alle som bakker op om dette initiativ og endnu engang tak til John, som er
primus motor for dette arrangement.
Foreningens løsøre har holdt flyttedag. Bestyrelsen har i løbet af 2012 indgået en skriftlig aftale
med John Thue Hansen om opbevaring og administration af foreningens borde, stole og diverse
andre løsøre. Se listen over løsøre og nærmere information på foreningens hjemmeside. ALT er dog
kun til udlån til foreningens medlemmer.
I beretningen vil jeg også nævne, at bestyrelsen i løbet af 2012 har diskuteret en mulig
skarpslibning af foreningsarbejdet, så det stemmer bedre overens med nutiden. Dette vil indebære
en højere grad af anvendelsen af de elektroniske hjælpemidler, dvs. Nettet. En nu- og
fremtidsindretning af bestyrelsens arbejde KAN betyde vedtægtsændringer. Bestyrelsen vil i løbet
af 2013 nærlæse foreningens vedtægter og vil muligvis have ændringer klar til GF 2014.

Formandens beretning blev rundet af med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og støtte
til mig som ny formand. Jeg ser frem til samarbejdet i 2013.
3. Regnskab. Karsten forelagde det omdelte regnskab, som blev godkendt.
4. Budget. Blev godkendt.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
John, Risv. 11, fremlagde et skriftlig forslag om, at foreningen afsætter et beløb på ca. 3.000 til
indkøb af nye stole til udlån/løsøre i foreningen. Begrundelse herfor er, at de gamle er i elendig
forfatning. John vil selv sørge for at studere markedet og indkøb af disse. Forslaget blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedl. Morten Andersen, Enigheds A. 5, blev genvalgt for perioden 2013-15.
Valg af bestyrelsesmedlem. Jesper Nielsen, Risv. 20, blev valgt for perioden 2013-15.
Valg af kasserer. Kasten Riber, Enigheds A. 3, blev genvalgt for perioden 2013-15.
Valg af 1. Bestyrelsessup. Lizzie D. Petersen, Enigh. 13, blev valg for perioden 2013-15.
Vag af revisor. Torben Buch, Risv., blev genvalgt for perioden 2013-15.
Valg af revisorsuppleant. Poul Hansen, Risv. 26, blev genvalgt for perioden 2013-2015.
Efter valgene takkede Stig, Lizzie for hendes indsats i bestyrelsen. Foreningens gave var en flaske
portvin.
7. Evt. En kort debat omkring indbrudssikring med forskellige løsningsforslag, alle dog enige om at
nabohjælpen er en stor hjælp.
Afrundingen af punkt 7 blev med uddeling af en god flaske champagne til hver enkelt, som har
været en del af arbejdssjakket, som belønning for deres indsats med Vikkevangens projekt. Udover
det blev Niels Kristian og Leif Rygaard belønnet med en flaske portvin, som tak for deres indsats
i 2012.
Herefter var generalforsamlingen for 2013 slut.

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 Kr.,
Risvangen 29. Det er i øvrigt også Niels Kr., 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, så 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.
Ref. Anette Düring

