Nyhedsbrev fra bestyrelsen
August måned 2009
Nyhedsbrevene indeholder nogle af alle de henvendelser, spørgsmål og informationer som
der stilles bestyrelsen når der enten er kontortid i foreningshuset eller på telefonen. Samt
emner der vendes på bestyrelsesmøderne.
I månedsbrevet for juni opfordredes I til at komme med forslag til forbedringer mht.
foreningshuset og pergolaen – i skrivende stund er der ingen kommet, så fristen forlænges
til 1. september.
Udlejning af Fælleshuset sker kun gennem bestyrelsen. Almindelig benyttelse af Pergolaen
er ikke tilladt af hensyn til de omkringboende. Prisen for leje er kr. 200 til dækning af
diverse samt vand og strøm.
Det ser ud til at henstillingen i nyhedsbrevet fra juni har hjulpet, der er ikke set løse
hunde. Hundenes efterladenskaber bedes taget med hjem i poser og ikke smides
tilfældigt.
Glostrup Kommune har henvendt sig da det er observeret at nogen fra Ejbylund har smidt
haveaffald i skoven…. dette er selvfølgelig ikke tilladt.
Haveaffald kan afleveres i papirsække når der er afhentning, komposteres i egen have
eller bortkøres af haveejeren.
I weekenden d. 15 – 16. august vil der komme en stor gravemaskine. Den skal primært
grave ud til legetårnet på legepladsen samt diverse andre fælles graveopgaver.
Er du interesseret i at få fjernet buskene på de grønne arealer kan dette gøres ved samme
lejlighed
for kr. 150 – du skal blot aflevere en seddel med navn, adresse og telefonnr i fælleshusets
postkasse. Afregning sker på dagen.
Til orientering vil der, med henblik på fornyelse, fremkomme forslag til næste
generalforsamling om at de sidste buske mod fællesarealerne fjernes af haveejeren selv,
så alle arealer fremstår ens.
Sluttelig skal der gøres opmærksom på at:
•

Skraldespandene skal stå inden for lågen på fast underlag.

•

Parkering skal foretages på tildelte p.pladser og kun på asfaltvejene i særlige
tilfælde.

•

Husk renholdelse for ukrudt under egen hæk og 20 cm ind på eget lod.

•

Der mangler stadig en hel del planer for vedligeholdelse af P-pladserne –
INGEN PLAN = INGEN GRUS.

En stor tak til aktivitetsudvalget for det meget flotte julearrangement 1.august. Vi i
bestyrelsen håber at alle festdeltagerne morede sig ligeså meget som os.
Vi kan kun håbe på at aktivitetsudvalget vil fortsætte deres store og fantastiske arbejde.
Og vi glæder os til næste års sommerfest – HVAD MON I FINDER PÅ?????
På Ejbylund bestyrelses vegne
Michael Ekman

