Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Juni måned 2009
Så er juni gået og sommeren er kommet til Ejbylund og dermed også nyhedsbrev for
juni.
Der vil blive bestilt og leveret stabilgrus til de pladser der har afleveret en samlet
”vedligeholdelsesplan for deres plads”.
Skuret/garagen samt pergolaen ved foreningshuset trænger til at få udskiftet brædder,
tagrende mm og der er indkommet et forslag om at der evt. sættes plexiglasvinduer
eller lignende for åbningerne i stedet for det plastik der er i dag.
Det vil være rart med en samlet plan for de tiltag der er nødvendige at gennemføre og
derfor opfordres I til at komme med forslag/ideer til denne renovering senest d.
1.august 2009, de kan lægges i postkassen ved foreningshuset.
Efterfølgende vil bestyrelsen indhente tilbud på arbejdet. På næste års
generalforsamling vil renoveringsplan og tilbud blive fremlagt til afstemning.
Da foreningsvimplen er meget medtaget af vind og vejr er der bestilt en ny til ca. 3000,kr.
Desværre køres der stadigvæk alt for stærkt på vejene. Hverken skilte eller venlig
henstilling til trafikanterne hjælper på farten. Der er mulighed at lave vejbump på de 3
asfalterede veje. Pris for et bump er ca. 7000 kr. Der vil i første omgang blive lavet et
enkelt, for at se om det har virkning med sådanne vejbump.
Drænet ved Karsevænget 2-8 virker ikke optimalt, der samler sig stadig små floder når
regnen sætter ind. Dette forsøges udbedret i juli måned. Opstart senest den 6 juli.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal der være låst låge til de haver der har svømmepøl
eller anden form for vandarrangementer.(havedam)
Løse hunde er stadigvæk ikke tilladt i Ejbylund. Den nye hundelovgivning er vedlagt.
Ejbylunds bestyrelse har lov til at lave en særlov i vores forening hvis folk ikke kan styre
deres husdyr.
Opstilling/opbevaring af campingvogne på Ejbylunds område er forbudt undtaget for
enkelte overnatninger. Kontakt bestyrelsen, hvis der opstår behov for dette
Til slut husk at hækken skal være klippet første gang i sæsonen senest den 15. juli.

God sommer
På Ejbylund bestyrelses vegne
Michael Ekman

