ENIGHEDENS VEJLAG
Referat af bestyrelsesmøde 22. november 2016 hos Karsten
Til stede: Stig, Karsten, Kim, Peter og Jesper.

1. Foreningsnyt
Enigheds Allé 27 solgt pr. 15-9
Enigheds Allé 30 solgt pr. 15-11
Dødsfald: Grethe, Enigheds Allé 17
Indbrud: Enigheds Allé 3 – en racercykel stjålet fra aflåst baghave
Bestyrelsen appellerer til nabohjælp
2. Veje
Opgaven med at fjerne steler og male vejbumpene op, afventer fortsat.
Københavns Kommune har pålagt beboerne på Brønshøjholms Allé (fra nr. 40 til
haveforeningen i bunden af vejen) at forny asfalten på vejen. Dette inkluderer et enkelt
af Vejlagets medlemmer, Brønshøjholms Allé 40. Bestyrelsen er gået ind i sagen.
3. Kloakker
Frederikssundsvej 132 er afsluttet. Der er ingen andre igangværende sager.
4. Økonomi
Ifølge foreningens ændrede vedtægter opkræves kontingent kun 1 gang årligt. Dette er
nu effektueret og sparer kassereren for meget arbejde.
Den ændrede tekst skrives ind i foreningens vedtægter og godkendes af bestyrelsen til
næste bestyrelsesmøde.
Gennemgang af udgifter og status på foreningens konti siden sidst.
På sidste bestyrelsesmøde foreslog revisorerne ændringer i forhold til
udbetalingssikkerheden, konkret udmøntet som dobbelt prokura, i praksis ”2
underskrifter på udbetalinger over en vis størrelse”.
Foreningens kasserer har ikke undersøgt muligheden og meddeler at han ikke stiller op
som kasserer ved næste generalforsamling.
Bestyrelsen søger efter en ny kasserer til næste generalforsamling.
Foreningens revisorer skal orienteres om situationen.

5. Generalforsamling 2017
Jesper booker Menighedshuset til en hverdag i marts.
Det nye koncept – dvs. pizza og ”fri bar” var en succes. Den omdelte ”flyer” fungerede
godt som en påmindelse om generalforsamlingen.

6. Eventuelt
Skilte, Brønshøjholms Allé: Københavns Kommune har opsat P-forbudsskilte uden
partshøring. Et af skiltene generer et medlem, da det står lige uden for et vindue.
Bestyrelsen debatterer sagen, men må desværre erkende at kommunen er i deres gode
ret til at handle uden partshøring.
Skiltene handler konkret om P-forbud om onsdagen på Brønshøjholms Allé, ”lige” side og
skal gøre det muligt for renovationsbilerne at komme igennem – det er selvfølgelig
ligeledes i foreningens interesse.
Glædelig jul og godt nytår 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 (mest om sommeren…). Bestyrelsen
anbefaler at man beskærer, så træerne ikke når over tagryggen.

Referent: Jesper Nielsen, Risvangen 20

