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Til medlemmerne.
Det er nu tiden for aflægning af beretning for året der gik. Det har været et år med mange aktiviteter på de
grønne områder, og jeg vil derfor endnu engang gerne benytte lejligheden til at takke alle for indsatsen i det
forløbne år.
Generalforsamlingen.
Ifølge vedtægterne skal Generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Af praktiske grunde
har det ikke været muligt, idet lokalerne ikke var ledige 17.2.2011 og da skolerne har vinterferie i ugen
torsdag d. 24.2.2011, blev vi således nødt til at udskyde Generalforsamlingen til torsdag d. 3.3.2011, da
Tumlesalen kun er ledig på torsdage.
Grønne områder.
Atter i år er vedligeholdelsen af de grønne områder gennemført på frivillig basis. I alt har 29 personer udført
totalt ca. 220 arbejdstimer, hvoraf 23 personer har været på de grønne områder 3 gange eller mere, og de har
hver modtaget flasker til en værdi af 1 års kontingent som tak for indsatsen. I år uddelte bestyrelsen således
ialt 16 fl. Snaps, 2 fl. Cognac, 17 fl. Gl. Dansk, 142 fl. Rødvin, og 67 fl. Julebryg til de flittige medlemmer.
Vedligeholdelse af hække og fortove i området.
Søndag d. 22.8.2010 gennemgik bestyrelsen den generelle vedligeholdelse (klipning) af alle hække og
fortove (ukrudt) i grundejerforeningens område. Ialt var der 33 af vore medlemmer, der fik en henstilling om
at klippe hæk, rense fortov for ukrudt etc. Vi er jo alle interesseret i at området fremtræder pænt og
ordentligt. Det er hensigten, at vi atter i år foretager en lignende gennemgang af området, da manglerne i
langt de fleste tilfælde blev afhjulpet i løbet af kort tid.
Snerydning.
Mange grundejere har efter vor mening ikke sørget for tilstrækkelig snerydning af fortovene. Generelt må vi
henvise til Glostrup Kommunes hjemmeside ang. reglerne for snerydning. Såfremt en grundejer har skel, der
grænser op til fortov, offentlig sti eller offentlig fællesvej er grundeejeren pligtig til at rydde fortovet eller
stien for sne. Dette gælder også selvom man ikke har direkte udgang til fortov eller sti f. eks. ved
hjørneejendomme. Vi har drøftet muligheden for at have et privat firma til at stå for den samlede snerydning
i Brandsbjerg Syd. Emnet tages op under eventuelt.
Reparation af stier.
Vi har gennem længere tid haft en dialog med Glostrup Kommune ang. afholdelse af stisyn (vejsyn) udfor
Mosetoften 33, hvor rødder har ødelagt asfalten. Glostrup Kommune har imidlertid meddelt, at der ikke kan
holdes vejsyn, idet skaderne ikke er så alvorlige, at de udløser et påbud her og nu. Endvidere kan der kun
afholdes vejsyn, såfremt hele vejen/stien skal repareres.
Så vidt vi kan forstå er Glostrup Kommune dog enig i, at det er Mosetoften 33, der er ansvarlig for
eventuelle reparationer.

Trailer.
Vi har indkøbt en ny og større trailer VARIANT type 260 S1 for 525 kg nyttelast med ladmål 260 cm x 150
cm x 30 cm.
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Dorthe Nielsen har som sædvanlig administreret udlånet af traileren på bedste vis, og den har også i år været
flittigt benyttet. Husk at melde, hvis man skulle være så uheldig at beskadige traileren.
Ejby Net.
Ejby Net har meddelt at de selv vil nedlægge foreningen på en Generalforsamling i nær fremtid.

Legepladsen.
Legepladsen har fungeret godt og er meget populær. Der er monteret 2 stk. nye rustfrie beslag for gyngen.
Festudvalget.
Festudvalget har haft travlt i år. Først blev der i februar arrangeret Fastelavnsfest på det grønne område med
tøndeslagning, fastelavnsboller og varm chokolade. Senere blev der holdt Sankt Hans aften med stort bål og
båltale af vor borgmester John Engelhardt. Der var et stort fremmøde til begge arrangementer.
Og sidst men ikke mindst blev der holdt juletræsfest. Arrangementet blev afholdt på Ejbyskolen søndag d.
19.12.2010 til stor glæde for de fremmødte. Vi takker festudvalget for indsatsen i det forløbne år. Klip fra
julefesten er lagt ud på YouTube.
Vi efterlyser nye medlemmer til festudvalget. Hvis vi ikke kan få besat festudvalget, vil der ikke blive
afholdt hverken St. Hans fest eller Juletræsfest.
Hjemmesiden.
Vor hjemmeside er stadig meget populær. I 2010 har der således med ialt 2489 besøg.
Vi opfordrer alle til at tilmelde sig til vor nyhedsservice, således at man får en mail når der er lokale nyheder.
Borgermøde om den nye Idrætshal i Ejby.
Ejby Forum havde arrangeret et borgermøde onsdag den 3. november 2010 med deltagelse af ca. 60
Ejbyborgere i foreningshuset ved Ejby Mose for at høre om den kommende idrætshal ved Ejby
Friluftscenter. Borgmester John Engelhardt orienterede om planerne. Nærmere info på vor hjemmeside.
Kontingent.
Desværre er der stadig enkelte af vore medlemmer, der ikke betaler til tiden. Da der bruges uforholdsmæssigt
megen tid på at inddrive kontingentet fra disse få medlemmer, har bestyrelsen sidste år besluttet, at indføre et
rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, som vil blive udsendt med passende mellemrum indtil kontingentet er
betalt. Endvidere vil der fra 2011 blive pålagt et ekstra opkrævningsgebyr på 50 kr. for alle, der enten betaler
via FI-kort eller Giro-kort. Vi vil derfor opfordre alle, der endnu ikke har tilmeldt sig Betalings Service, til at
tilmelde sig her i 2011.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2011.
Peter Allan Larsen
Formand.
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