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Hjemmeside.
Foreningen har fået sin egen hjemmeside på Internettet, hvor der står mange nyttige ting. Der er også link
til foreningens egen mailadresse. Så har I adgang til Internettet, kan I finde siden på www.ejbylund.dk
BS.
Bestyrelsen har besluttet, at man nu kan betale sin haveleje via pengeinstitutternes Betalings Service. Det
betyder, at I kan tilmelde jer denne service med januar indbetalingskortet. Herefter vil lejen automatisk
blive trukket fra jeres konto og I slipper for at gå på posthuset og stå i kø.
40 års Jubilæumsfest.
Se vedlagte papir vedr. jubilæumsfesten. Det er vigtigt, at vi får en tilbagemelding fra jer om I deltager.
Sandkærgård ( Klub Ejby )
Bestyrelsen har haft møde med lederen af klub Ejby, hvor vi har gennemgået naboskabet. Det er aftalt, at
vi fremover holdet et møde med Klub Ejby i begyndelsen og i slutningen af sæsonen, så vi kan få rettet op
på eventuelle misforhold Næste møde vil være i april 2007.
Overbebyggelser.
Der er stadig haver, der er overbebygget. Alle overbebyggede haver vil modtage et brev angående dette.
Husk at alle tilbygninger skal godkendes af bestyrelsen
Helårsbeboelse.
Det skal atter understreges, at helårsbeboelse i kolonihaven ikke er tilladt og medfører opsigelse af
lejemålet. Det er ligeledes ikke tilladt at låne huset ud uden bestyrelsens godkendelse.
Vedvarende adresseændring.
Ved vedvarende adresseændring, skal medlemmerne ifølge vores vedtægter, give formanden eller
kassereren skriftlig besked inden 14 dage efter flytningen. Vi har desværre i nogle tilfælde oplevet, at et
medlem er flyttet uden at give foreningen besked. Så husk derfor at give foreningen besked. Foreningen
sørger for at adressen bliver ændret i Kolonihaveforbundet.
Ræve.
Vi har haft problemer med ræve der har taget ophold under husene. Dette har bl.a. resulteret i, at der
har ligget døde ræve under husene, hvorefter gulvet har skullet brækkes op. Vi skal derfor bede alle om
at undlade at fodre rævene, idet det resulterer i, at rævene tager ophold i området.
Legeplads og pentanquebaner.
Som de fleste vel har bemærket, har der foregået noget gravearbejde ved fælleshuset. Dette skulle gerne
resultere i, at vi får en god legeplads til de børn, der bliver flere og flere af i haveforeningen. Vi
forestiller os, at de voksne kan hygge sig med et spil petanque mens børnene leger på legepladsen.
Aktiviteter i 2007.
Der vil blive udsendt en aktivitetskalender sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Aktivitetskalenderen vil også komme til at ligge på hjemmesiden www.ejbylund.dk
Til slut vil bestyrelsen ønske alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

