ENIGHEDENS VEJLAG
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 10. MARTS 2008.

Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang med ”Det er i
dag et vejr”.
1. Valg af dirigent: John foreslog, Leif Rygaard (Risv. 4), som herefter blev
valgt. Leif konstaterede generalforsamlingen for lovligt varslet, hvorefter
ordet gik til formanden for fremlægning af beretningen.
2. Formandens beretning: John indledte beretningen med, at opfordre til et
øjebliks stilhed for at mindes Tove Frederiksen, Brh.Holms Allé 4, Eva
Brøsen, Brh.Holms Allé 36 og Palle Lydolph, Risv. 12. Derefter blev de
nye medlemmer budt velkommen, som er: Marianne V. Jensen & Casper
Christensen, Risv. 30 og Anne Marie Dahl & Jens Kristian Drejer, Enigheds
Allé 30. Også velkommen til de nye forretninger, som tilhører vores
forening, det er: Café Phenix, Brønshøj Sport, Solcentret og Binau, som
har købt stenhuggerens grund til – tjaaa - er indtil videre en hemmelighed.
Året 2007 har været et udsædvanligt stille år.
Foreningen er en velkørende organisation med god økonomi og meget få ting
der skulle handles på.
Vores hjemmeside www.enighedensvejlag.dk er ”født” og er en overskuelig
& nyttig hjemmeside, hvor der allerede er lagt en del info ud, som f.eks.
historik om foreningen, vedtægter, billeder m.v. En kæmpestor tak til
Rygaard for det omfattende arbejde.
I december måned havde Vejlaget besøg af tidligere statsminister Anker
Jørgensen. Steen (Risv. 15) havde skabt denne kontakt. Det var bl.a. en
meget stor glæde for Anker Jørgensen at se mindepladen for Stauning,
som har boet på Enigheds Allé 21. Tak til Helle & Michel for at vi måtte
komme uanmeldt. Se billederne på hjemmesiden – tak for det Leif.
Lizzie, John og Anette har udarbejdet en tlf.liste med vigtige tlf.numre.
Listen er omdelt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Mht. vejene er der udskiftet fortovsfliser flere steder i Vejlaget.
Endvidere er der udskiftet en stele ud for Brh.Holms Allé 24.
Foreningens gruskasse v/Vikkevangen er fyldt op og holdes ryddeligt. En
stor tak til Niels Kristian for alt dette arbejde.
Niels Kristian gjorde bestyrelsen opmærksom på, at gruskassen er slidt visse steder og
skal ”lappes” for at fungere optimalt.
Svar: Bestyrelsen vil drøfte om det er en holdbar løsning eller om der skal investeres i en
ny.

Foreningens flagstang v/Granberg. Ønskes der flagning ved runde fødselsdage for foreningens medlemmer, kan der rettes henvendelse til Niels
Kristian, Risv. 29. Det er i øvrigt også Niels Kristian der sørger for at
flage på foreningens mærkedage. Mærkedagene kan ses på hjemmesiden.
Endnu engang tak til dig Niels Kristian.
Reparation af vejene. Vejene har en del revner, dvs. vandet løber ned
både her & der og det kan betyde, at der kan opstå frostsprængninger.
Derfor har bestyrelsen i 2007 indhentet af prisoverslag på at få vejene
forseglet med flydende asfalt. Bestyrelsen har på denne baggrund også
accepteret et tilbud fra Kommune Teknik København (KTK), men arbejdet
er endnu ikke blevet udført. Dette vil dog ske i 2008.
Da der er 5-6 år inden vi skal have ny vejbelægning, gælder det om at
vedligeholde vejene indtil da og foreningen har pengene til det.
Kloakkerne. Risv. 22 har haft en større skade – kommunens ansvars
område, derfor ingen omkostninger for os.
Rendestensbrøndene bliver renset hvert efterår efter løvfald.
Efter indlægget om kloakkerne/rendestensbrøndene spurgte John Nelander, Risv. om flg.:
1. Mht. renoveringen af vejene, hvorfor har bestyrelsen valgt kommunen?
Svar: Ganske enkelt, KTK er kommet med det billigste tilbud.
2. Jeg mener, at det er kommunens pligt at reparere rendestensbrøndene.
Svar: Bestyrelsen lover at undersøge sagen.

På baggrund af spg. 2 om rendestensbrøndene kan det oplyses. ”At sagen nu er blevet
undersøgt grundigt og reglen er, at foreningen selv reparerer ALT ud til studs på
hovedkloakledningen i midten af vejen.”

Indbrud. Der har været en række større og mindre indbrud i løbet af
2007. Lad os holde ekstra godt øje med hinandens huse.
Rotter. Der har desværre igen i år været rotte(r) på spil. Denne gang på
Enigheds A. og Risv. Miljøkontrollen underrettet og har også været ude
med fælder, men den/de er åbenbart snu, for endnu ingen gevinst. Det
ku´ jo også være en strejfer, som ikke havde styr på sin matrikel.
Festudvalget. En stor tak til Karina & Jesper, Helle og Morten samt John
Thue for indsatsen i forbindelse med fastelavns og juletræsfesten. Det
skal herved lige bemærkes, at juletræsfesten 2007 slog alle rekorder, der
var mere end fuldt hus. Vi ser frem til et nyt og hyggeligt år med fest og
hygge.
Loppemarkedet. Endnu et år med flot fremmøde. Tak til alle, som bakker
op om initiativet og som får hjulene til at køre. Især en tak til Lillian &
Jens, Risv. 1-3, som ”åbner” deres forhave hvert år – også en tak til
Granberg for brug af deres plads.
Foreningen giver gaver til medlemmer der fylder 70, 80 og 90 år. Endvidere gives der ved guldbryllup. Giv bestyrelsen info, så vi kan være på
forkant.
Foreningens løsøre. Vi har en lang række løsøre. Alt udlån er kun til medlemmer og skal meddeles, så det ikke går tabt. Listen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller ses på hjemmesiden. Smid venligst en seddel i
postkassen, hvis I tager noget, når Helle & Glenn ikke er hjemme.
Byggeaffald. En påmindelse til alle medlemmer. Iflg. vores vedtægter, så
må der ikke henstå byggeaffald/materialer på vej/fortov i mere end 24
timer. Så derfor – husk venligst og så vidt muligt at placere dette på
grunden.
Til sidst vil bestyrelsen gerne opfordre til at fjerne dræbersneglene fra
haven. De har det nemlig med at blive til en stor familie på ingen tid og
slå lejr, måske ikke kun hos dig, men også i dobbelthuset.

Formandens beretning var herefter slut og blev godkendt. Ønskes der kopi
af beretningen, kan der rettes henvendelse til John, Risv.
3. Hjemmesiden v/Glenn og Leif.
Da John allerede i beretningen havde gjort god reklame for hjemmesiden,
var der ikke yderligere kommentarer fra dem andet end: Kom/mail endelig
med billeder, forslag og input til hjemmesiden. I øvrigt fremgik det også
af fremmødet til G.F. at hjemmesiden allerede var en succes. Dejligt.
Leif Rygaards e-mail er: Rygaard@email.dk.
4. Regnskab. Glenn forelagde det omdelte regnskab. Godkendt.
5. Budget for 2008. Glenn forelagde det omdelte budget. Godkendt.
Kontingent uændret = 800 kr. pr. år.
6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Jan fra Enigheds. A. forelagde
sit omdelte forslag og henstillede til, at man så vidt muligt fik etableret
en indkørsel. Begrundelsen er, at der efterhånden er flere beboere der
har to biler og da pladsen er trang i forvejen, giver det problemer for
bl.a. afhentning af renovation.
Mht til parkeringsproblemerne på hjørnerne, som især kan volde store
køretøjer – som f.eks. brandvæsen – problemer, blev bestyrelsen opfordret
til at finde ud af reglerne for stopforbuds skilte.
Afslutningsvis blev forsamlingen enige om, at bestyrelsen skal udfærdige et
venligt info-brev til Vikkevangen om parkeringsproblemerne, da det også
”rammer dem” mht. gennemkørselsproblemer.
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formand. John Thue Hansen blev genvalgt.
1. bestyrelsesmedlem. Anette Düring blev genvalgt.
1. suppleant til bestyrelsen. Vivi Lauritzen blev genvalgt.
revisor. Preben Husher blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Antennefri huse. John Nelander, Risv. gjorde reklame for Yoo-See (TDC).
De havde netop selv fået kabel-tv, hurtig internetforb., fastnet m.v.
igennem TDC – uden opgravning og for den store pakke betaler de ca. 700800 kr. Nærmere info kan findes på TDC´s hjemmeside.

Herdis fra Enigheds A. 22 havde modtaget en voldsom stigende ejendomsvurdering.
Jens, Risv. 1-3. Er vurderingen højere end handelsprisen – så skal der
klages. Enighed om dette.
Herefter var generalforsamlingen for 2008 slut.
Ref. Anette Düring.

