
 

ENIGHEDENS VEJLAG 

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2016 hos Kim 

Til stede:  Stig, Karsten, Kim, Peter og Jesper.  Til den første del af mødet endvidere 

foreningens 2 revisorer, Preben og Torben 

1. Revisorer 

Formanden beklagede et trægt forløb omkring at få indkaldt revisorerne til den aktuelle 

drøftelse, og opfordrede til at opnå enighed om enkle arbejdsgange i det daglige 

bestyrelses- og kassererarbejde. 

 

Revisorerne redegjorde for deres synspunkter ift. at undgå misbrug af foreningens 

midler, og skitserede forslag til at realisere dem. 

 

Kassereren redegjorde for de ændrede vedtægter som et vigtigt skridt i forhold til at det 

daglige bestyrelsesarbejde rent faktisk er i tråd med vedtægterne. 

 

Nogen debat, hvorefter revisorerne som aftalt forlod mødet. Bestyrelsens konklusion 

blev herefter at der arbejdes videre ad 2 spor. Dels et formaliseret ”økonomi”-punkt på 

alle fremtidige bestyrelsesmøder hvor seneste kontoudtog gennemgås og fremgår af 

referaterne, dels undersøges muligheden for at implementere dobbelt prokura (2 

personers godkendelse) over en vis beløbsstørrelse. 

 

2. Foreningsnyt 

Frederikssundsvej 130 solgt pr. 15-4 

Brønshøjholms Allé 14 solgt pr. 1-8 

Enigheds Allé 27 fortsat til salg 

 

3. Veje 

Den nuværende markering af vejbump – stelerne -  vil blive fjernet og huller proppet til 

med asfalt. Markering af vejbump vil i stedet ske vha. malede advarselsfelter foran 

bumpene . Bestyrelsen vil få dette udført professionelt. 

 

Bestyrelsen gennemgår bumpenes tilstand snarest. 

 

Flisedag 2016: Tidligere formand John Thue Hansen vil gerne stå for flisedag, selv om han 

er fraflyttet! Mere herom senere. 

 

4. Kloakker 

Fælles forsikring af vejlagets kloakker er blevet undersøgt. 3 forskellige selskaber er ikke 

interesseret. Der arbejdes derfor ikke videre med denne idé. 

 



Pt. 3 igangværende kloaksager, Risvangen 17, Enigheds Allé 5-7-9-11 samt 

Frederikssundsvej 132 – sidstnævnte en kommunal sag. 

 

 

 

Diskussion af foreningens forskelligartede kloakstruktur og en erkendelse af at konkrete 

kloaksager ikke kan danne præcedens for fremtidige kloaksager. 

 

5. Økonomi 

Der har for nylig været afholdt ekstraordinær generalforsamling. Her blev det vedtaget, 

at der fremover kun opkræves kontingent 1 gang årligt. 

 

Den ændrede tekst skrives ind i foreningens vedtægter og godkendes af bestyrelsen til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Gennemgang af udgifter siden sidst. 

 

6. Generalforsamling 2016 

Det nye koncept – dvs. pizza og ”fri bar” var en succes. Den omdelte ”flyer” fungerede 

godt som en påmindelse om generalforsamlingen. 

Flere fester/arrangementer for foreningens medlemmer blev ligeledes nævnt som en 

mulighed for at styrke fællesskabet. 

 

7. Eventuelt 

Bestyrelsens sommerfrokost planlægges. 

Næste møde er vejtilsynet i juni. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i september. 

 

God sommer til alle foreningens medlemmer! 

 

 

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 Legetøj. Den er beregnet til 
flagning på foreningens mærkedage, men foreningen mangler en fanebærer til at tage sig af 
opgaven. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis det er noget for dig! 
 
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. Bestyrelsen anbefaler at man beskærer, så 
træerne ikke når over tagryggen.  

 

 



Referent: Jesper Nielsen, Risvangen 20 


