
ENIGHEDENS VEJLAG 

 

Referat af bestyrelsesmøde 11. november 2014 hos Peter 

Til stede: Stig, Peter, Morten, Karsten, Jesper 

 

1. Foreningsnyt 

Rotter observeret i haven, Brønsholms Allé 36, rottefænger involveret. 

Umiddelbart ikke en kloakrelateret rottesag. 

 

Indbrud hos Brønshøjholms Allé 8 og Risvangen 29. 

 

2. Veje 

Flisedag endnu en gang en stor succes – tak for indsatsen til alle involverede! Der 

var fliser nok, så hjørnet for enden af Enigheds Allé/Vikkevangen kunne blive fikset 

– og foreningens stole kunne få fast underlag… 

De defekte steler udestår. Bestyrelsen forventer at næste års flisedag byder på 

færre fliseudskiftninger, så vi vil fokusere på stelerne i den forbindelse. 

 

3. Kloakker 

Sammenbrud i kloakken ved Risvangen 35. Arbejdet er færdiggjort. 

Knækket rist i vejen på Vikkevangen. Reparation iværksat. 

 

4. Økonomi 

Efter vedtægtsændringer på ekstraordinær GF tidligere på året, har foreningen 

oprettet en konto hos Nordea til opsparing. Foreningen har beholdt konti hos 

Merkur bank. 

 

Bestyrelsen overvejer at ændre metode ifm. kontingentopkrævning. Det kan f.eks 

være at afskaffe indbetalingskort og i stedet blot oplyse kontonr. mv. til brug ved 

bankoverførsel. 

 

5. GF 2015  

Bestyrelsen sigter imod at afholde den ordinære generalforsamling mandag d. 9. 

marts 2015. 

Morten stiller ikke op til genvalg, så bestyrelsen leder efter et nyt 

bestyrelsesmedlem – det kan blive dig! 

 

 



6. Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen sigter mod ca. 1 måned før ordinær GF, dvs ultimo januar el. primo 

februar. 

 

7. Eventuelt 

Københavns Kommune udskifter i denne tid gadebelysningen – dette gælder også 

vores veje. Alle medlemmer bør have modtaget information om dette i deres e-

boks. 

 

Ejendommen Frederikssundsvej 144 (tidl. Pause Is) anmeldt for ikke at fjerne 

affald. Bestyrelsen følger sagen. 

 

Der har i forbindelse med Halloween været afholdt arrangement for børn og 

voksne på Risvangen 14. Det var en stor succes og bestyrelsen er glade for 

initiativet. 

Men det stopper ikke her…..festudvalget er genopstået, og det samme er 

juletræsfesten. Efter 3 års pause kan festudvalget byde på æbleskiver, julebanko 

og besøg fra Grønland lørdag d. 6. december. I kan stadig nå at melde jer til!! 

 

 

Referent: Jesper 

 
 

 


