
Ordinær generalforsamling i Enighedens Vejlag 
Afholdt 4. marts 2020 i klubhuset hos Boldklubben Fix 

 
Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning 
Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
Forelæggelse af budget og forslag om kontingent 

Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
Valg af formand eller kasserer 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Valg af revisor og revisor suppleant 
Eventuelt 

 
Indledningsvis havde bestyrelsen inviteret Jacob og Jeppe fra Københavns 

Kommune til at fortælle om fremtidens offentlige transport i Brønshøj; specielt 
vedr. Metro, letbane og hurtigbusser 
 

Generalforsamlingen blev indledt med 2 minutters stilhed for Bent Olsen 
 

Karsten Riber blev valgt til dirigent og han erklærede generalforsamling indkaldt 
efter reglerne 

 
Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Nielsen: 
 

Tillykke med 120 års fødselsdagen til alle vores dejlige halve huse her i 
Enighedens Vejlag 

Vores veje har det godt – faktisk så godt, at vi i bestyrelsen ikke så nogen grund 
til at afholde fliseopretnings-og-udskiftningsdag i 2019. Når vejret bliver godt vil 
bestyrelsesmedlemmer gå en tur og få et overblik over vejenes og fortovenes 

aktuelle tilstand. Det ender nok med en flisedag i sensommeren. 
2020 blev et stille år på kloakfronten. Bestyrelsen fik ikke en eneste 

henvendelse.  
Der er stadig rotteproblemer rundt omkring i foreningen, senest på 
Brønshøjholms Allé og hos et af vores nye medlemmer på Enigheds Allé, hvor 

der desværre også er rotter på loftet – ikke lige den velkomst man drømmer om. 
HUSK at anmelde alle rotteobservationer til Københavns Kommune, samt at 

informere bestyrelsen også. Så har vi muligheden for at informere og advare alle 
medlemmer om hvad der foregår over og under jorden. 
På sidste års GF talte vi en del om parkering. Forud for GF havde vi i bestyrelsen 

modtaget et forslag, og en enig GF bad os undersøge mulighederne for 
regulering af parkering specifikt på Risvangen – endnu mere specifikt i 

begyndelsen af Risvangen, tættest på Frederikssundsvej. 
I 2019 har vi kontaktet Center for Parkering i Københavns Kommune; desværre 
uden at der kunne arrangeres et møde. En tilsendt mail med vejlaget ønsker og 

tanker ift en løsningsmodel, ønskede Center for Parkering heller ikke tage stilling 
til. Det eneste der duer, er en færdig ansøgning, minutiøst optegnet i 1:250 med 

tilhørende byggeteknisk forklaring, som kan blive enten godkendt eller forkastet. 
Det stykke arbejde har bestyrelsen ikke haft ressourcer til. 
Jesper har deltaget i en “parkeringsaften” med oplæg fra Center for Parkering, 

den private udbyder “Parkeringskompagniet” og fra en grundejerforening på 
Astersvej i Brønshøj, der netop har fået gennemført privat P-regulering. Der var 

desværre ingen tiltag, der matchede foreningens behov og alt vil bero på, om P-



vagterne kommer forbi i aftentimerne. På den omtalte “parkeringsaften” gjorde 
Center for Parkerings repræsentant det klart, at villavejene ikke har høj prioritet 

hos dem 
Bestyrelsen vurderer parkerings situationen løbende i bestyrelsen. 

Tak til vores halloweenfestudvalg for at holde arrangement hvert år ud for 
Købmandshuset på Risvangen 14 – I gjorde det igen i 2019, og der var som altid 
en masse glade børn på vejene. Tak til Anne Rikke, Sølve og Nynne for 

initiativet. 
Bestyrelsen forsøger at følge op på henvendelser fra foreningens medlemmer om 

opkørsler, containerplaceringer og meget mere. 
Bestyrelsen ville være glade om vi blev tippet om sølv- og guldbryllupper og 
runde fødselsdage fra 70 år - så giver vi en gave. 

Bestyrelsen kan nås på 
• Mail: bestyrelsen@enighedensvejlag.dk 

• Enighedensvejlag.dk 

• Facebookgruppen ”enighedens vejlag”  

• Man kan også altid banke på... 

Foreningens regnskab blev forelagt ved kasserer June Sødergreen. Der var ingen 
spørgsmål til regnskab og regnskabet blev godkendt 

 
Budget for 2020 blev forelagt ved kasserer June Sødergreen. Der var et enkelt 
spørgsmål vedr. princippet i opsparing. Svaret er at foreningen ønsker en 

økonomisk buffer til fremtidige større vejarbejder. Budget blev godkendt og 
kontingent fastholdes på nuværende niveau 

 
Bestyrelsen havde modtaget 2 forslag fra Karin, Risvangen 19 
Vedr løsøre: en del af foreningen løsøre trænger til udskiftning. Bestyrelsen vil 

tage kontakt til John Thue for at høre, hvor han købte de eksisterende stole og 
borde, så vi kan indkøbe ens. 

Vedr. hjemmesiden: Bestyrelsen arbejder på at forenkle og re-designe 
hjemmesiden. 

 
Formand Jesper Nielsen var på valg og ønskede genvalg. Det blev vedtaget af 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlem Peter Brøsen var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog at suppleant Morten Gylling indtrådte som 

bestyrelsesmedlem. Det blev vedtaget af generalforsamlingen. 
Revisor Preben Husher var på valg og ønskede genvalg. Det blev vedtaget af 
generalforsamlingen. 

Der var en ledig suppleantpost for et år. Generalforsamlingen godkendte at Vivi 
Lauritsen, Enigheds Alle 5 fik overdraget denne post. 

 
Eventuelt: 
Henrik ønskede fysisk genoptryk af foreningens jubilæumsskrift fra 2000. 

Bestyrelsen vil se på muligheden af fysisk og digtal reproduktion af skriftet. 
Jesper, Risvangen 21, nævnte at Google Earth navigering leder trafik via 

foreningens villaveje til Hareskov motorvejen i stedet for via Frederikssundsvej. 
Jan nævnte i sammenhæng med diskussion om rotter, at der er eksempler på, 
at rotter er trængt ind i husene. Bestyrelsen opfordrer til at man ikke fodrer 

fugle, hvis der er rotter i omegnen, samt at man forer nedløbsrør med 
ståltrådskraver, der hindrer at rotterne får adgang til tagskæg med videre. 

mailto:bestyrelsen@enighedensvejlag.dk


Desuden er rottespærrer i kloakker en udmærket ting. Tal evt. med jeres 
respektive forsikringsselskaber om en løsning. 

Jan nævnte desuden at bestyrelsen kunne lave et ’velkomstbrev’ til ny 
foreningsmedlemmer, der stipulerede rettigheder og pligter vedr. 

vejvedligeholdelse , snerydning osv. Bestyrelsen erkendte at det personlige 
fremmøde til nye medlemmer har været lidt sparsom, men at dette kunne 
opprioriteres og i den sammenhæng kunne man nævne disse rettigheder og 

pligter.  
Birgitte, Risvangen 18, bad om at man henvendte sig til ejerne af Jasmin House 

for at de kunne fjerne deres egne biler, der er parkeret i nærområdet af 
udmundingen af Risvangen.  
 

Der var ikke flere punkter eller kommentarer og generalforsamlingen 
afsluttedes. 
 


