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Til medlemmerne
Vor revisor gennem mange år Inge Bach afgik ved døden efter kort tids sygdom. Hun var altid et frisk
pust når vi mødtes og vi vil alle savne hende. Revisor suppleant Jens Erik Lindow har derfor
gennemgået regnskabet i år.
Generelt set har det atter været et roligt år for Grundejerforeningen. Endnu engang vil jeg derfor
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 24 personer
udført totalt ca. 185 arbejdstimer, hvoraf 21 personer har været på de grønne områder 3 gange eller
mere, hvilket er lidt mindre end sidste år. Alle, der har været på det grønne område minimum 3
gange i løbet af sæsonen, har hver modtaget flasker til en værdi af 1 års kontingent, som tak for
indsatsen. En stor tak til den faste skare, der troligt møder op på de grønne arbejdsdage. Ligeledes
er vi meget glade for at se nye medlemmer på det grønne område.
Bestyrelsen vil erstatte Berberis buskene med græs på den østlige stispidsen ved Ejbydalsvej.
Vi har bl. a. indkøbt en Sthil batteridrevet hækkeklipper.
Affaldsbeholder
Vej & Park i Glostrup Kommune opsatte sidste år uden beregning en parkaffaldsbeholder op ved
fællesarealet ved legepladsen. Den står det helt rigtige sted og bliver flittigt benyttet. Imidlertid vil
hverken Vej og Park eller Glostrup Forsyning tømme denne beholder, selvom vi selvfølgelig gerne
vil betale for denne service. Glostrup Forsyning vil kun tømme trådaffaldsbeholdere! Løsningen
har derfor været, at vi har opstillet endnu en affaldbehoder på det grønne område, som Glostrup
Forsyning nu tømmer hver uge. Bestyrelsen skal derfor hver uge flytte affaldet fra
parkaffaldsbeholderen over i den beholder, som vi selv har opstillet. Lidt af en Molbohistorie!
Legepladsen
Efter en lang indkøringsperiode er det nu lykkedes, at få renoveringen af legepladsen tilendebragt.
Samm‐Sall, der har leveret udstyret, efterlod legepladsen i en tilstand, der ikke var lovlig.
Der er monteret en ny rutchebane med faldunderlag, nyt klatrestativ og det eksistrende gyngestativ
er vendt 90⁰ for at give plads til gyngerne efter nye regler.
Trailer
Vi har længe overvejet om vi skulle købe en ny trailer til erstatning for den gamle. Stark havde et
godt tilbud, som vi benyttede os af. Traileren er magen til den gamle Variant type 0756AS, der er
godkendt til en nyttelast på 507 kg. Den er forsynet med et 13‐polet stik, hvorfor vi havde indkøbt
en adapter til 7‐polet stik, men den forsvandt dog allerede efter en uge.
Administrationen af traileren er som sædvanligt varetaget af Susanne Kollberg. Husk at melde, hvis
man skulle være så uheldig at beskadige traileren.
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Festudvalget
Festudvalget har atter i år afholdt St. Hans fest med musik og sang leveret af The Cold Cut Trio. Der
var et stort St. Hans bål, og vor borgmester John Engelhardt holdt båltalen. Der var mange
fremmødte. Endvidere blev den årlige julefest afholdt på Ejbyskolen søndag den 15. december 2019
med stor succes med deltagelse af mange af vore medlemmer.
Hjemmesiden og e‐mail service
Vi opfordrer endnu engang alle, der endnu ikke er tilmeldt, til at indberette sin mail adresse via
vores hjemmeside: http://www.brandsbjerg.syd. Af de 261 husstande er 222 tilmeldt med en mail
adresse. 48 af vore medlemmer har tilmeldt mere end en mail adresse.
Vi har udsendt en reminder til alle på e‐mail ca. 1 uge inden ”den grønne lørdag”, og det ser ud til
at give bonus. Vi gør ligeledes opmærksom på vor facebook side, hvor alle kan fremsætte
kommentarer. Adressen er: facebook.com/brandsbjergsyd
Kontingent
Vi har tidligere indført betydelige rykkergebyrer for manglende eller for sent betaling af
kontingentet. Vi kan desværre konstatere, at der dd. stadig er 5 af vore medlemmer, der endnu
ikke har betalt kontingent for sidste år.
Vi opfordrer endnu en gang alle til at tilmelde sig til den automatiske betaling via Nets. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent – 600 DKK/år ‐ for 2020 som forfalder 1.4.2020.
Peter Allan Larsen
Formand
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