
ENIGHEDENS VEJLAG 

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 

Tirsdag d. 10. marts i Menighedshuset 

 

Formand Stig Høybye-Olsen bød velkommen. Derefter en forårsfrisk fællessang  ”Kom maj du søde 

milde” med Michelle 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. 2014 har været et begivenhedsmættet år. Den fælles flisedag blev 

gennemført i september – som sædvanlig med John Thue Hansen i spidsen. John havde sørget 

for alt andet end godt vejr – men på trods af det, blev adskillige halve, hele og kørebanefliser 

udskiftet. Jeg håber at flisedagen er et ”erhvervet gode” som man hvert år kan glæde sig til – og 

forberede ryggen på. 

 

Det har været et dyrt år mht. vedligeholdelse af kloakkerne. Et enkelt projekt måtte prioriteres 

højt, idet selve asfalten var undergravet af en defekt kloak. Det blev desværre meget dyrt. 

 

Bestyrelsen har i 2014 arbejdet på at fordele foreningens formue sådan at den er placeret mest 

sikkert og med det størst mulige afkast. Det har været vanskeligt at finde et pengeinstitut der 

ville have vores formue stående, men hos Nordea er det omsider lykkedes.  

 

På en ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni blev foreningens vedtægter vedtaget i en 

version, som efter bestyrelsens mening var mere fremtidssikret og som understøttede 

bestyrelsens konkrete arbejde bedre. Der var god stemning og gode diskussioner på mødet og 

det er bestyrelsens opfattelse, at vedtægterne i deres ny form er til gavn for foreningen og de 

løbende udfordringer. 

 

Et af foreningens medlemmer, Frederikssundsvej 144, (tidl. cafeen Pause) var ombygget til en 

type motel for løsarbejdere. Det var ikke et problem i sig selv, men 13 personer med en 

affaldscontainer dimensioneret til en almindelig standardfamilie genererede et overskud af 

bl.a. husholdningsaffald, der ikke blev fjernet af kommunen. På høflig anmodning og før 

rottetruslen – udover lugtgenerne – blev overhængende, fik vi bemyndiget kommunen til at 

gribe ind. 

 

Medio oktober blev vores veje inficeret af zombier, hekse og Freddie Krüger rip-off’s i 

lyskehøjde, der krævede slik for ballade.  Initiativet blev fulgt op af juletræsfesten i december. 

Festudvalget er genopstået! 

Afslutningsvis en tak til Niels Christian for året op- og nedtagninger af vimpel mm, til Jan for vej- 

med meget andet entreprise konsulent virksomhed og til resten af bestyrelsen; et monster 

team, der gør arbejdet som formand til en ren leg.  

 

Og med disse ord – er formandens beretning afsluttet. 

 

 

 

 

 



 

3. Regnskabet for 2014 blev fremlagt af kassereren. 

Spm: Hvorfor er festudvalget ikke nævnt i regnskabet? 

Sv: Festudvalget har en ”opsparing” som vi bruger først. 

 

Spm: Hvorfor flytte penge ud af Merkur Bank til Nordea, som har en helt anden etisk profil? 

Sv: Risikospredning, så alle foreningens penge står sikkert. Vi har stadig konto hos Merkur Bank. 

 

Regnskabet herefter godkendt.  

 

4. Budget for 2015 blev fremlagt af kassereren, og  godkendt. 

 

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Kasserer Karsten Riber, Enigheds Allé 3 genvalgt for 2015-2017 

b. Bestyrelsesmedlem Morten Damgård Andersen, Enigheds Allé 5 udtrådt af bestyrelsen 

Nyt bestyrelsesmedlem ikke fundet 

c. Bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen genvalgt for 2015-2017 

d. 1. bestyrelsessuppleant Lizzie Dam Petersen, Enigheds Allé 13 genvalgt for 2015-2017  

e. Revisor Torben Buch, Risvangen 7 genvalgt for 2015-2017 

f. Revisorsuppleant Poul Hansen, Risvangen 26 genvalgt for 2015-2017 

Stort bifald og tak for indsatsen til bestyrelsens afgående ”kloakmester” Morten.  

7. Frederikssundsvej 144 blev debatteret. Flere medlemmer er utilfredse med de store containere 

samt det generelle rod der præger ejendommen. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at 

henvende sig til Københavns Kommune hvis de observerer ulovligheder. 

 

Spm: Kloak på Vikkevangen – hvad sker der? 

Sv: Kloakfirma kontaktet, de kommer snart. 

 

Spm: Fremmødet til GF er faldende år for år – hvad gør I? 

Sv: Vi agiterer ikke specielt udover indkaldelsen. Men forslag modtages gerne. 

 

Foreningens fanebærer Niels-Kristian, Risvangen 29 ønsker at træde tilbage. Det lykkedes ikke 

at finde en ny fanebærer på GF, men interesserede kan blot henvende sig til bestyrelsen. Indtil 

en ny er fundet har Niels-Kristian heldigvis sagt ja til at fortsætte lidt endnu. 

 

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 også Niels Kristian, som hejser flaget 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 


