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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.
Til medlemmerne
Det er nu tiden for aflægning af beretning for 2013. 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 27
personer udført totalt ca. 198 arbejdstimer, hvoraf 22 personer har været på de grønne områder 3
gange eller mere, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til sidste år. De har hver modtaget
flasker til en værdi af 1 års kontingent, som tak for indsatsen.
Lørdag den 13. april 2013 blev der indkaldt til ”beskæredag”. René Vinord havde lejet en kraftig
flishugger og de 12 fremmødte fik virkeligt ryddet godt op i området omkring den asfalterede
runddel. Alle de fremmødte fik hver 2 flasker rødvin som tak for indsatsen.
René Vinord fik ryddet op i Bjælkehytten og fik ordnet faste pladser for værktøj og haveredskaber.
Vi har endvidere indkøbt en lille kompressor for rengøring af græsslåmaskinerne efter brug samt
skovl, koste og river til brug på det grønne område.
Bestyrelsens forslag til opsætning af en lampe på det grønne område, som blev vedtaget på sidste
generalforsamling, er nu monteret. Grundejerforeningen betaler for opsætningen, hvorimod
driften betales af Glostrup Kommune.
Nabohjælp
Der er indkøbt 5 stk. 50 x 70 cm skilte med teksten ”Nabohjælp”, som er monteret ved
indfaldsvejene til vort område, og Glostrup Kommune har efter inspektion godkendt placeringen
af skiltene.
Trailer
Dorthe Nielsen er fraflyttet Ejby, og administrationen af traileren blev i august måned overtaget af
Susanne Kollberg. Husk at melde, hvis man skulle være så uheldig at beskadige traileren.
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Legepladsen
I år er gyngestativet blevet rettet op og stolperne er forsvarligt faststøbt. Endvidere er dæk for
gynger udskiftet og nye beslag i rustfrit materiale er monteret. Den store gyngehest er blevet total
renoveret og fremstår nu som ny. Kravlestativet har været udsat for mindre hærværk og trænger
til en renovering i indeværende år.
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 15. december 2013. Som noget nyt
har der været afholdt vinsmagning d. 16. maj 2013. Vi takker festudvalget for en god og vellykket
indsats.
Hjemmesiden og e-mail service
Vor hjemmeside er stadig meget populær. I 2013 har der således været i alt 2865 besøg. Ca. 175
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.
En ejendomsmægler har rost vor hjemmeside med følgende citat: ”Jeg har været inde på Jeres
hjemmeside – som I skal have stor ros for – det er sjældent, at grundejerforeningerne har så
meget styr på deres dokumenter, som herefter gør vores arbejde så let tilgængeligt – det var vidst
denne måneds julegave”.
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
2014.
Peter Allan Larsen
Formand
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