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Til medlemmerne  
Det er nu tiden for aflægning af beretning for 2016. Generelt set har det været et roligt år for 
Grundejerforeningen med få klager. Der har dog være hærværk med bemaling af de nye vejskilte 
på vore stier.  
 
Endnu engang vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle for indsatsen i det forløbne 
år.  
 
Indkaldelse til Generalforamlinger 
For første gang har vi i år kun udsendt indkaldelserne til generalforsamlingen som en mail til de 
medlemmer, der har tilmeldt sig med en mail adresse. De medlemmer – ialt ca. 60 -  der ikke har 
opgivet sin mail, har fået indkaldelsen som almindelig post. Vi kan kun endnu engang opfordre til, 
at man åbner vor hjemmeside og angiver sin mail adresse under ”Tilmeld nyhedsmail”.   
 
Grønne områder 
Atter i år er vedligeholdelsen af de grønne områder gennemført på frivillig basis. I alt har 24 
personer udført totalt ca. 208 arbejdstimer, hvoraf 20 personer har været på de grønne områder 3 
gange eller mere, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Dem, der har været på det grønne 
område minimum 3 gange i løbet af sæsonen, har hver modtaget flasker til en værdi af 1 års 
kontingent, som tak for indsatsen. En stor tak til den faste skare, der troligt møder op på de 
grønne arbejdsdage. Ligeledes er vi meget glade for at se nye medlemmer på det grønne område.  
 
Der belv afholdt en ekstra beskærerdag d. 05.03.2015, hvor vi arbejdede med beskæring af 
stispidserne ved Brandsbjergvej. Det viste sig dog at være en langt større opgave end forudset, og 
vi har derfor fortsat dette arbejde på de grønne lørdage. Stispidserne på Brandsbjergvej er nu 
færdige, hvorimod der endnu forestår en del arbejde på stispidserne ved Ejbydalsvej.  
 
Bjarne Erichsen har doneret en næsten ny græsslåmaskine ”Husqvarna” til Grundejerforeningen. 
Vi siger tak til Bjarne.  
 
Trafikken på Ejbydalsvej/Ejby Mosevej/Brandsbjergvej 
Flere har klaget over at der køres for hurtigt på både Ejbydalsvej og Ejby Mosevej. I september 
sendte vi et brev til Glostrup Kommune for at gøre opmærksom på, at der er stor sandsynlighed 
for at der sker ulykker. Farlige steder er krydset Ejby Mosevej/Ejbydalsvej samt på Ejbydalsvej ved 
overskæringen Ahornstien – Ejbydalsvej, der ligger netop der, hvor vejen svinger.   
 
Brandsbjerg Nord har ligeledes fremsendt et tilsvarende brev til Glostrup Kommune.  
 
Resutatet er blevet, at Glostrup Kommune planlægger at hæve bumpet på Ejbydalsvej ved 
Ahornstien til en hastighed på 30 km/h. Det nuværende bump er beregnet for en hastighed på 50 
km/h. Samtidig har man for nylig suppleret afmærkningen i krydset Ejby Mosevej – Ejbydalsvej. 
Inden man foretager sig yderligere vil man afvente virkningen af den nye vejafmærkning.  Vi har 
endvidere foreslået at vigepligten i krydset Ejby Mosevej/Brandsbjergvej vendes, således at 
færdslen på Ejby Mosevej skal holde tilbage. Dette er dog blevet afvist af Glostrup Kommune. 
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Stier 
Vi har gennem Glostrup Kommune fået asfalteret stien mellem Ejbydalsvej 117 og Ejbydalsvej 119 
til en meget favorabel pris.   
 
Trailer 
Administrationen af traileren er som sædvanligt varetaget af Susanne Kollberg. Husk at melde, hvis 
man skulle være så uheldig at beskadige traileren. 
 
Legepladsen 
Sandkassen vil i dette år blive fyldt med 2 læs sand. Vi vil gerne pifte legepladsen op og modtager 
gerne forslag til forbedringer.  
 
Festudvalget 
Festudvalget har atter i år afholdt St. Hans fest med musik og sang leveret af Cold Cut Trio. Det er 
altid vanskeligt at finde en båltaler og desværre lykkedes det ikke i år at finde en båltaler. 
Endvidere blev den årlige julefest afholdt på Ejbyskolen søndag den 18. december 2016 med stor 
succes. 
 
Hjemmesiden og e-mail service 
Vi har fået ny hjemmeside som nu administreres af firmaet Webamp. Hidtil har Peter Molnit stået 
for vor hjemmeside. Samtidig er vi gået over til en ny platform.  
 
Vi opfordrer endnu engang alle, der endnu ikke er tilmeldt, til at indberette sin mail adresse via 
vores hjemmeside. 
 
Vi har udsendt en reminder til alle på e-mail ca. 1 uge inden ”den grønne lørdag”, og det ser ud til 
at give bonus.  
 
Vi gør ligeledes opmærksom på vor facebook side, hvor alle kan fremsætte kommentarer. 
Adressen er: https://www.facebook.com/brandsbjergsyd  
 
Kontingent 
Efter indførelsen af betydelige rykkergebyrer kan vi atter i år konstatere, at der ikke udestår 
kontingent restancer ved afslutningen af årets regnskab. Vi opfordrer endnu en gang alle til at 
tilmelde sig til den automatiske betaling via Nets. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 600 
DKK/år - for 2017 som forfalder 1.4.2017.   
 
Peter Allan Larsen 
Formand 


