
Bestyrelsesmøde v/ Morten; mandag d 18 okt 2021 
Til stede var: Morten, June, Kim, Jesper og Stig  
 

Nyt fra Vejlaget 
Medlemmer; af hvad vi kan erindre siden seneste møde er Niels Martin død og Herdis har 
fejret 90 års fødselsdag 
Hushandler; der er mange og de er dyre: Enigheds Alle 17, Risvangen 26 og 27, 
Brønshøjholms Alle 4 er pågående og endelig Frederikssundsvej 142 / 144 
Rotter; der var været konstateret rotter på alle 3 veje og Kbh Komm har været inde over. 

 
Veje 

Flisedag, der skulle udskiftes 9 vejbanefliser og 4 almindelige fortovsfliser men flise-
leverancen kom for sent ifm flisedags arrangementet. Fliserne bliver nu udskiftet ad hoc. 
Ukrudt; Vi vil opfordre generelt til at man holder kantstene fri for ukrudt og at man får 
beskåret træer og anden beplantning, så det ikke generer, når man færdes på fortovet  
Parkering; En gammel traver. Vi opfordrer til at biler og cykler så vidt muligt parkeres i 
indkørsler 
Lastbiler; Andre lastbiler end renovation og anden nødvendig lastvognskørsel vil muligvis 
anden alternativ ruter hvis der opsættes flere bump og / eller etableres lavere 
hastigheds begrænsning. Bestyrelsen vil rekvirere retningslinier fra Kbh Komm vedr 
dette. 
Midlertidig spærring af vejen: Jesper har modtaget retningslinier fra Koh Komm vedr 
midlertidige spærringer, men kun for spærring ifm vejarbejde. 
 

Løsøre 
Indkøb af stol; Morten køber 30 ny stole og de nuværende, der langt hen af vejen er 
ødelagte og udtjente, skal kasseres. 
 

Genoptryk af jubilæumshæfte 
Der er genoptrykt og udleveret en masse. Der er fortsat flere til fremtidig udlevering. 
 

Kloakker 
Sag v/ Enighedens Alle 25 

 
Økonomi; Gennemgang af bilag v/ June 
                     Kun ganske få har ikke betalt kontigent 
                     Vi har nu en større formue og (rimeligheden af) dette blev diskuteret. Vi vil gerne 
have en buffer for eventuelle større vej entrepriser, men kan fortsat se, at formuen vokser uden 
at der rigtig tages fra til vej- og kloak arbejde. Forslaq om kontingent frihed et år for foreningens 
medlemmer blev diskuteret. Forslag om generelt eftersyn af kloakker og stikledninger m.h.p 
tilstandsrapport blev diskuteret. Kim kontakter kloak firma vedr overslag over pris på 
sidstnævnte. 

 
GF ; Forberedelse GF2022 
                     June foreslog Emilie og en introduktion til den bæredygtige have som ’Årets emne’. 
Bred tilslutning til dette forslag 

 
Sommerfrokost? 
                     Bliver en vinter frokost i det ny år; forlag om Brønshøj Bistro 

 
Evt. 
                Intet under eventuelt 

 


