Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Maj måned 2009
I forbindelsen med den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling, har bestyrelsen talt
om de forhold der opstod på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er blevet klar over og beklager, at der de sidste 2 år har manglet prioritering af de
valgte suppleanter (hvem der er hhv. 1.- og . 2. suppleant).
Da Michael Ekman blev valgt til ny formand, betød det at vi på den ekstraordinære
generalforsamling, valgte at gennemføre afstemningen om 1. og 2. suppleant.
Alternativt skulle vi have indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling for dette valg.
For ikke at komme i en lignende situation igen, har bestyrelsen besluttet at ved fremtidige
personvalg med mere end en person opstillet, skal der afholdes ”prioriterings-valg”.
På den ordinære generalforsamling blev det forespurgt om
- Udlån eller leje af vores maskiner.
o Dette har vi nu i bestyrelsen besluttet at afvise, da det har været alt for dyrt i
reparationer, samt at det er uafklaret hvem der er forsikringsansvarlig ved uheld.
-

Afhentning af haveaffald antallet ønskes sat op
o Dette er blevet undersøgt og det kan desværre ikke lade sig gøre.

-

Parkering ved Fælleshuset i forbindelse med arrangementer.
o Bestyrelsen har besluttet at parkering i forbindelse med arrangementer, skal
foregå fra Fælleshuset og rundt om hjørnet ad Karsevænget, væk fra haverne.

Endvidere blev de indkomne forslag vedtaget – det vil sige at
- Målerbrøndene afskrives over 20 år i stedet for 10 år
-

Punkt 6. i Ordensreglerne blev ændret med tilføjelsen
o

-

Hækken skal være klippet første gang i sæsonen senest den 15. juli

Punkt 12 i Ordensreglerne blev ændret med tilføjelsen
o

Opstilling/opbevaring af campingvogne på Ejbylunds område er forbudt undtaget
for enkelte overnatninger. Kontakt bestyrelsen, hvis der opstår behov for dette

Som lovet af bestyrelsen i 2008, vil der, nu hvor målerbrøndsarbejdet er færdigt, komme
stabilgrus ud på pladserne. Dermed kan vi alle komme i gang med at gøre pladserne fine igen.
Husk (for dem der ikke allerede har gjort det) at aflevere en oversigt over ”hvem der holder
hvad på stikveje og pladser”.
Mht. ”De store sten” afventer bestyrelsen svar fra Sommerbyen Ejby.

På Ejbylund bestyrelses vegne
Michael Ekman

