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Til medlemmerne
Det er nu tiden for aflægning af beretning for 2015. Generelt set har det været et roligt år for
Grundejerforeningen. Endnu engang vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle for
indsatsen i det forløbne år.
Indkaldelse til Generalforamlinger
I lyset af den teknologiske udvikling fortolker bestyrelsen ordet ”skriftlig” i foreningens vedtægter
således, at indkaldelser til generalforsamling i fremtiden vil blive sendt pr. e-mail til dem, der har
angivet e-mailadresse – resten vil modtaget indkaldelsen pr. alm. post.

Grønne områder
Atter i år er vedligeholdelsen af de grønne områder gennemført på frivillig basis. I alt har 26
personer udført totalt ca. 194 arbejdstimer, hvoraf 19 personer har været på de grønne områder 3
gange eller mere, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år. Dem der har været på det grønne
område minimum 3 gange, har hver modtaget flasker til en værdi af 1 års kontingent, som tak for
indsatsen.
Der belv afholdt en ekstra beskærerdag d. 21.03.2015 hvor vi fældede 2 af de helt store træer, der
stod i det sydvestlige hjørne af det grønne område mod Ejbymosevej 135. Det ene træ ville
alligevel være væltet i den næste storm, da det var næsten dødt.
Vi har skrottet det gamle havebord, der efterhånden var i en meget dårlig tilstand.
Der er indkøbt en gasbrænder med trolley samt 2 stk. ildslukkere. Den gamle Klippo græsklipper
har været til hovedeftersyn på et professionelt værksted. Der er endvidere monteret nye
gummidæk på drivhjulene på den ene af de 2 nyeste Klippo græsslåmaskiner.
Grønt råd.
Vi er ikke længere repræsenteret i Grønt Råd, da René Vinord er udtrådt af rådet. Lene Abro har
tilbudt at repræsentere Grundejerforeningen.
Forsikring.
Vi har gennemgået vore forsikringer med Codan og besluttet at beholde dette selskab.
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Vedligehold af fortove.
En generel mail vedr. vedligehold af vore fortove blev 2.9.2015 udsendt til alle, der er tilmeldt vor
nyhedsservice. De resterende ca. 60 medlemmer fik samme meddelelse i hard copy. Det er
grundejerens pligt at holde fortovene fri for ukrudt.
Trailer
Administrationen af traileren er varetaget af Susanne Kollberg. Traileren har fået udskiftet en del
af ledningen og det 7-polede stik, således at der nu er lidt mere flexibilitet i samlingen.
Husk at melde, hvis man skulle være så uheldig at beskadige traileren.
Legepladsen
Sandkassen har fået tilført et nyt læs sand.
Festudvalget
Festudvalget har i år afholdt St. Hans fest med musik og sang takket være Linda Rasmussen. Ina
Maria Nielsen holdt båltalen.
Endvidere blev julefesten afholdt på Ejbyskolen søndag den 20. december 2015 med stor succes.
Hjemmesiden og e-mail service
Vor hjemmeside er stadig meget populær. I 2015 har 3022 personer besøgt vor hjemmeside ialt
5182 gange. Ca. 200 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”.
Vi har gør 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 2015.
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