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Til medlemmerne
Det er nu tiden for aflægning af beretning for 2012. 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.
Grønne områder
Atter i år er vedligeholdelsen af de grønne områder gennemført på frivillig basis. I alt har 28
personer udført totalt ca. 230 arbejdstimer, hvoraf 25 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 i alt 14 fl. Snaps, 4 fl. Cognac, 24 fl. Gl. Dansk, 138 fl.
Rødvin, og 29 fl. Julebryg og 10 fl. Julerød til de flittige medlemmer.
Lørdag den 3. marts 2012 blev der indkaldt til ”beskæredag”. René Vinord havde lejet en kraftig
flishugger og de 14 fremmødte fik virkeligt ryddet godt op langs hovedstien. Således fyldte vi en
stor sæk med hundelorte omhyggeligt indpakket i små plastikposer, der var henkastet i
buskadset!!!
Bjælkehytten blev i løbet af sommeren færdigbehandlet med oliebasseret træbeskyttelse i en let
lysebrun farve (teak). Døren til Bjælkehytten blev i slutningen af september måned brudt op, men
der blev tilsyneladende ikke stjålet noget. Den nederste karm med beslag blev beskadiget og skal
repareres.
Græsslåmaskinerne er blevet vedligeholdt af formanden, og der er indkøbt enkelte reservedele.
Vedligeholdelse af hække og fortove i området
I løbet af august - oktober måned gennemgik bestyrelsen den generelle vedligeholdelse (klipning)
af alle hække og fortove (ukrudt) i grundejerforeningens område. I alt var der 45 af vore
medlemmer, der fik en henstilling om at klippe hæk, rense fortov for ukrudt etc. En stor forbedring
i forhold til tidligere år. Hovedparten af påtalerne handlede om renholdelse af fortovet for ukrudt.
Tidligere blev fortovene renset for ukrudt af Kommunen, men i dag skal vi selv sørge for det. Vi er
jo alle interesserede 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.
En del hække breder sig helt ud til fortovskanten, således at der i praksis kun er plads til en
fodgænger. I følge loven skal hele hækken være inden for skel.
Reparation og vedligehold af stier
Vi har hældt kold asfalt i revnerne på hovedstien og mindre reparationer er udført ved bommene
på Brandsbjergvej.
Glostrup Kommune har lang om længe repareret diverse revner i asfalten langs boldbanerne.
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Trailer
Dorthe Nielsen har som sædvanlig administreret udlånet af traileren på bedste vis. Husk at melde,
hvis man skulle være så uheldig at beskadige traileren.
Legepladsen
I år er der påfyldt nyt sand i sandkassen.
Festudvalget
Festudvalget har i år afholdt St. Hans fest med musik og sang takket være Linda Rasmussen.
Endvidere blev julefesten afholdt på Ejbyskolen søndag den 16. december 2012. Vi takker
festudvalget for en god og vellykket indsats.
Vi efterlyser dog stadig 2 nye medlemmer til festudvalget.
Hjemmesiden og e-mail service
Vor hjemmeside er stadig meget populær. I 2012 har der således været i alt 2944 besøg. Ca. 120
medlemmer er tilmeldt vor e-mail nyhedsservice. Vi opfordrer alle, der endnu ikke er tilmeldt, til
at melde sig til denne service via vores hjemmeside.
Der vil fremover blive udsendt en reminder på e-mail ca. 1 uge inden ”den grønne lørdag”.
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 at
tilmelde sig til den automatiske betaling via Nets.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2013.
Peter Allan Larsen
Formand
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