ENIGHEDENS VEJLAG
REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
Tirsdag d. 15. marts i Menighedshuset

Formand Stig Høybye-Olsen bød velkommen. Derefter fællessang ”Kom maj du søde milde” med
Michelle ved klaveret.
Herefter et minuts stilhed for to afdøde medlemmer, Gunnar Jensen, Risvangen 22 og Flemming
Rasmussen, Enigheds Allé 27.
1. Valg af dirigent. Stig foreslog Jesper Jørgensen,Enigheds Allé 28 som blev valgt – og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
2.

Formandens beretning.
Traktementet er i år skiftet fra ostemadder til pizza i håb om at lokke flere til generalforsamling.
2015 som helhed er en ”light”-udgave af 2014. Dvs. lidt færre kloakreparationer, lidt færre
asfaltreparationer og på den årlige flisedag – bestyret af John Thue Hansen – lidt færre knækkede fliser
til udskiftning.
Bestyrelsen arbejder på at nedlægge stelerne ved vejbumpene og erstatte dem med advarselsmaling
på selve bumpene.
Endnu et år hvor vi har måttet henvende os til Københavns Kommune for at få fjernet
husholdningsaffald fra Frederikssundsvej 144.
John Thue Hansen er fraflyttet i løbet af året, og det er foreningens løsøre også. Det bor nu hos Anne
Rikke og Mikkel, Risvangen 14. Se nærmere på foreningens hjemmeside.
Niels Kristian ønsker nu endegyldigt at fratræde som foreningens fanebærer. Vi håber at en efterfølger
melder sig i aften.
Formanden nævnte til sidst det igangværende vejarbejde på Frederikssundsvej, som trækker ud.
Tak til Niels Kristian, for John Thue som udfører frivilligt arbejde selvom han ikke længere bor her – og
tak til alle andre der har hjulpet med fester, fliser, hjemmeside osv.
Og med disse ord – er formandens beretning afsluttet.

3. Regnskabet for 2014 blev præsenteret af kassereren.
Regnskab påtegnet af foreningens revisorer. Den ene, Preben Husher, Enigheds Allé 23, var til stede og
forklarede at påtegningen skyldes en uenighed mellem revisorer og bestyrelse omkring revisorernes
ansvar ifm. seneste vedtægtsændring i 2014.
Dette uddybes:
-

Kasserer har ene person adgang til foreningens samlede formue. Begrænsning ønskes.
Bestyrelsen svigter tilsynspligt ift. kasserer
Revisorer kan ikke se om foreningens midler anvendes korrekt iflg. vedtægterne – det kan kun
bestyrelsen.
Revisorer har ønsket et møde med bestyrelsen omkring ovennævnte forhold, men er blevet afvist.

Dette udmunder i en opfordring til generalforsamlingen om opbakning til en pragmatisk løsning mellem
revisorer og bestyrelse.

Herefter en livlig debat i salen.
Formanden svarer afslutningsvis, herunder:
-

Forslag om et fast punkt ”budget” på alle fremtidige bestyrelsesmøder
Velvillighed til at undersøge muligheden for kontrolforanstaltninger.
Beklagelse af forløbet. Bestyrelsen vil tage initiativ til at indkalde revisorerne til et møde.

Regnskabet herefter enstemmigt vedtaget, med ovennævnte påtegning.

4. Budget for 2016 blev fremlagt af kassereren, og godkendt.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
-

Fra bestyrelsen: Valg af ny fanebærer. Niels Kristian, Risvangen 29 ønsker ikke længere hvervet, og
da ingen af de fremmødte tager imod opfordringen til at blive ny fanebærer, er posten hermed
åben.
Fanebæreren har 2 hovedopgaver.
1. At hejse flaget på foreningens flagstang på officielle flagdage.
2. At bære foreningens fane ved bisættelse af foreningens medlemmer, hvor dette ønskes.
Som nævnt er posten åben og interesserede er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.

-

Fra bestyrelsen: Kontingentopkrævning 2 gange årligt reduceres til en enkelt. Baggrunden er et
ønske om at forenkle kassererens arbejde.
Der er velvilje at spore blandt de fremmødte, men der er ikke mødt tilstrækkeligt med medlemmer
op til at vedtage en ændring af foreningens vedtægter.
Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til ektraordinær generalforsamling med det ene punkt på
dagsordenen. (indkaldelse er sendt ud 24. marts, ekstraordinær GF afholdes 10. april).
5. Valg til bestyrelsen
a. Formand Stig Høybye-Olsen, Brønshøjholms Allé 2 genvalgt for 2016-2018
b. Bestyrelsesmedlem Peter Brøsen, Brønshøjholms Allé 36 genvalgt for 2016-2018
c. Ubesat post som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens kandidat, Kim Christiansen,
Brønshøjholms Allé 40 valgt for 2016-2017
d. Bestyrelsessuppleant Lizzie Dam Petersen, Enigheds Allé 13 genvalgt for 2016-2018
e. Revisor Preben Husher, Enigheds Allé 23 genvalgt for 2016-2018
f. Revisorsuppleant Poul Hansen, Risvangen 26 fraflyttet. Det var ikke muligt at genbesætte
posten på generalforsamlingen og den står derfor åben.

-

6. Eventuelt.
Debat om Frederikssundsvej 144. Herunder at adressen benyttes til ulovlig oplagsplads, og at
lastbiltrafik som følge heraf ødelægger vores fortovsfliser.
Utilfredshed med at der i perioder bor mange mennesker på adressen. Et medlem har bemærket
mange navne på postkassen og foreslår at det kan bruges som dokumentation for ulovlige forhold.
Formanden svarer: Bestyrelsens mulighed er begrænset til fortove og fællesarealer – og med
seneste vedtægtsændring blev det besluttet ikke at agere inden for medlemmernes parceller.

-

Konstatering af at antallet af fremmødte til GF er for nedadgående. Bestyrelsen opfordrer de
fremmødte medlemmer til at komme med synspunkter og forslag til at vende denne udvikling.
o reminder var en god idé
o snak med naboerne
o digital mulighed – der nævnes konkret Brønshøjholms Allés facebook-gruppe
De forskellige muligheder er taget til efterretning af bestyrelsen.

-

Niels Kristian, Risvangen 29 modtager en gave som tak for at have båret foreningens fane.
Hermed slut på generalforsamlingen 2016.

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 på Risvangen. Som
tidligere nævnt er posten som fanebærer/flagmand ledig. Henvendelse til bestyrelsen.
Byggeaffald. Iflg. foreningens vedtægter, må der ikke henstå byggeaffald på vej/fortov i mere end
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

