
ENIGHEDENS VEJLAG 

Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2018 hos Stig 

Til stede:  Stig, June, Kim, Peter og Jesper.   

 

1. Foreningsnyt 

Dødsfald: Gerda Rasmussen, Risvangen 33 

 

Salg:  

Brønshøjholms Allé 10 pr. 1-1-2018 

Risvangen 33 pr. 11-9-2017 

Risvangen 39 pr. 1-2-2018 

Risvangen 6 pr. 1-3-2017 

Enigheds Allé 1 pr. 1-8-2017  

Enigheds Allé 17 pr. 15-7-2017 

Enigheds Allé 23 pr. 15-7-2017 

 

2. Veje 

Fra forrige referat: 2 vedligeholdelsesprojekter blev gennemgået. 

1. Nyasfaltering af Brønshøjholms Allé fra nr. 40 til haveforeningen i bunden af vejen.  

2. Reparation af diverse huller og revner, fjernelse af steler, nyasfaltering samt 

"advarsels-bemaling" af vejbump - på alle 3 veje.  

Begge projekter er nu afsluttet, Kim (bestyrelsens repræsentant i Brønshøjholms Allé-

projektet) meddeler at der har været stor ros til projektet, både mht. proces og 

resultat. 

Der har været enkelte udeståender ifm. "alle 3 veje"-projektet samt en mindre 

merudgift – alt er nu færdiggjort og bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet. 

Medlemsklage over asfaltreparation ifm el-arbejde ved Enigheds Allé 27. Klagen  

er berettiget og firmaet er blevet kontaktet. Vejen bliver gen-repareret til foråret når  

vejret er gunstigt til asfaltarbejde. 

 

Bestyrelsen har haft aktindsigt ifm snarlig opstilling af P-forbudsskilte på Enigheds Allé  

(samme model som allerede indført på Brønshøjholms Allé, P-forbud vil gælde om  

onsdagen pga renovation) 

Bestyrelsen har appelleret til at skilte ikke placeres udfor medlemmernes vinduer. Dette  

er taget ad notam. 

 

3. Kloakker 

Ingen verserende sager. 

Årligt gennemskyl af kloakker (regnvandsbrønde) foretaget af Leif M. Jensen 22-11-2017.  

Det blev besluttet, at ordningen skal fortsætte. 



  

4. Økonomi 

Regnskabet for 2017 er under udarbejdelse, men afventer årsopgørelse fra et af 

pengeinstitutterne. 

 

Ingen kontingentrestancer – derimod et par forudbetalinger. 

Granberg Legetøjs skyldige kontingent er afskrevet – alle muligheder er undersøgt. 

Den nye ejer har betalt kontingent.  

 

Alt er efterhånden overdraget fra Karsten, den tidligere kasserer. 

 

Ny praksis med dobbelt prokura (2 godkendelser ifm betalinger) er fuldt indfaset. 

 

Debat om, hvorvidt foreningen fortsat skal være medlem af "Grundejeren" - vi beslutter 

at fortsætte, og June vil skaffe login til bestyrelsen så vi bedre er i stand til at benytte 

"Grundejeren"s muligheder og services. 

 

Indtægter og udgifter siden sidst gennemgås - bestyrelsen godkender. 

 

Aftalen med Nordea skal genforhandles på et tidspunkt. 

 

Regnskab 2017 og budget 2018 udfærdiges snarest. 

 

5. Forberedelse af Generalforsamling 2018 

Dato fastsat: Tirsdag d. 20. marts kl. 19 i Menighedshuset. 

 

GF's detaljer gennemgås 

 

6. Eventuelt 

Foreningens flagstang er fortid...... Den har altid tilhørt Granberg Legetøj, men den nye 

ejer af ejendommen ønsker at benytte den selv. Vejlaget har altså ikke længere brugsret. 

 
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.  
 
Byggeaffald. Iflg. foreningens vedtægter, må der ikke henstå byggeaffald på vej eller 
fortov i over 24 timer.  
 
Høje træer. Giver meget skygge i de små haver (mest om sommeren…). Bestyrelsen 
anbefaler at man beskærer, så træerne ikke når over tagryggen.  

 

 

Referent: Jesper Nielsen, Risvangen 20 


