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Til medlemmerne  

 

Det er nu tiden for aflægning af beretning for 2014. 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 30 

personer udført totalt ca. 232 arbejdstimer, hvoraf 22 personer har været på de grønne områder 3 

gange eller mere, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. De har hver modtaget flasker til 

en værdi af 1 års kontingent, som tak for indsatsen.  

 

Bestyrelsen er i dialog med Glostrup Kommune vedrørende opsætning af affaldsspande til 

hundenes efterladenskaber.  

 

Bestyrelsen arbejder på en samlet plan for vedligehold af de grønne områder, således at alle 

områder mindst een gang om året bliver gennemgået.  

 

Forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 

Bestyrelsen har fremsendt høringsvar til Kommunens Planer med afvisning af bebyggelse i 5 etager 

på bæltet langs den vestlige side af ringvejen. Heldigvis forstår vi, at disse planer er taget af bordet 

efter mange protester fra områdets beboere. Selve høringen blev gennemført i 2 omgange, da der 

var procedurefejl ved udsendelsen. Vi afventer den endelige plan fra Glostrup Kommune.   

 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden har udarbejdet en plan over potentielle forurenede grunde. Det drejer sig om 

2 områder med ialt ca. 20 parceller. Der er foretaget boreprøver og resultaterne er bearbejdet af  

Dansk Miljørådgivning og meddelt de berørte parcelhusejere. Enkelte parceller er desværre at 

betragte som forurenede.   

 

Trailer 

Administrationen af traileren er varetaget af Susanne Kollberg. Traileren har fået nye dæk og nye 

hjullejer. Endvidere er lygteglasset for den højre baglygten skiftet, og der er monteret nyt stik for 

lyset. Der er ofte behov for at reparere det 7-polede stik. Når kablet afkobles, skal man trække i 

selve stikket og ikke i ledningen!!     

 

Husk at melde, hvis man skulle være så uheldig at beskadige traileren. 
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Legepladsen 

Sandkassen har fået nyt sidestykke på langsiden ud mod stien. Kravlestativet er blevet forsynet 

med nye ribber efter et mindre hærværk og derefter malet. Legehuset for enden af rutsjebanen er 

ligeledes blevet malet.  Sandet er fræset op med en have fræser for at lufte sandet.  

 

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 21. december 2014. Et par frivillige 

hjælpere assisterede festudvalget med at afholde julefesten.  

 

Hjemmesiden og e-mail service 

Vor hjemmeside er stadig meget populær. I 2014 har der således været i alt 6470 besøg. Ca. 180 

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. 

 

Vi har desværre været nødt til at udsende en del mails angående indbrud i ejendomme tilhørende  

vore medlemmer. Udsendelsen af mails er med til at indskærpe, at vi alle skal holde godt øje med 

fremmede personer/biler i området.  

 

Der vil fremover blive udsendt en reminder på e-mail ca. 1 uge inden ”den grønne lørdag”.  

 

Vi har oprettet en 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 at 

tilmelde sig til den automatiske betaling via Nets. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 

2015.  

 

Peter Allan Larsen 

Formand 

  


