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Tal med din nabo….blot engang imellem
Hold da helt op hvor er der mange der ikke kan finde ud af at følge vedtægter og
ordensregler! Sikke et rend der har været her i sommer omkring hække, haver, løse katte,
vedligehold af p-plads, træers højde, brug af maskiner efter kl. 19 hverdag&lørdag/ kl. 12
om søndag, fest og høj musik i haverne efter kl. 24 osv.
Husk at reglerne er vedtaget af os kolonister, på generalforsamlingen, så det er s.. ikke
særlig pænt at overfalde dem, der kommer rundt for at tjekke op på tingene, eller hvis
din nabo påpeger at der er noget som du har glemt eller vist ikke er opmærksom på.
Reglerne gælder for os alle.
Sidst i dette nyhedsbrev er der et udsnit af de vedtægter og ordensregler som mange
henvendelser har omhandlet. Både vedtægter og ordensregler kan læses på hjemmesiden
www.ejbylund.dk og hvis du ikke har pc’er så kan kopi hentes i kontortiden.
P-plads inddelinger er afleveret for de pladser der ikke selv havde lavet en, så nu skulle
alle p-pladser være opdelt. Ved hussalg vil der fremover blive udleveret en kopi af ppladsinddelingen.
Tilbud til dig
Hvis det har interesse så vil Ganløse Planteskole gerne komme en gang i foråret så vi har
mulighed for at købe ved deres salgsbil. Det vil evt. være muligt at bestille på forhånd.
Læg en seddel i postkassen ved fælleshuset så vi kan se om det er noget vi skal gå videre
med ☺
Så er der brug for hjælp……
Der vil blive en ekstraarbejdsdag d 4. september 2010 med oprydning efter fældning af
træer på Statenevej.
Er du en gæv gut eller gutinde der godt vil hjælpe, så meld dig til ved at lægge en seddel,
med navn og haveadresse, i postkassen ved fælleshuset inden d. 1. september 2010. Eller
ring/kom forbi i kontortiden.
Fællesarbejde d. 5.september 2010
• Maling af legeredskaberne.
• Oprydning efter træfældning på Statenevej
• Fjernelse af ukrudt på legepladsen
OPFORDRING til at melde sig
Aktivitetsudvalg:
Da der har været mandefald i aktivitetsudvalget, er der brug for nye kræfter når sæson
2010 er slut – Så går du og har lyst til at være med til at arrangere aktiviteter fra næste
sæson, så kontakt Frederiksen (Karsevænget 30) eller Morten (Karsevænget 23)

Kontortid er sidste onsdag fra 18 – 19 i april, maj, juni, august og september
Telefontid er onsdag fra 18 – 19 dog undtagen sidste onsdag i måneden.
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Bestyrelse:
Til næste år ved generalforsamlingen er der 3 fra bestyrelsen der er på valg: Karen, Jytte
og Michael.
Karen og Jytte stiller gerne op igen, men Michael trækker sig pga. nye og flere
arbejdsopgaver.
Hvis du har lyst til, og allerede nu ved at du gerne vil indgå i bestyrelsesarbejdet, så send
en mail til ejbylund@hotmail.com eller skriv et brev og læg det i postkassen ved
fælleshuset.

Arrangementer i fælleshus/pergolaen
Ved private arrangementer (fælleshus/pergola er lejet af en haveejer) er det mellem 12
og 17.
Der udlejes max 2 gange på en måned.
Arrangementer som Dart og Petanque er indtil kl. 22
Sommerfest og Sankt Hans er til den lyse morgen eller før.
Andet
Hvis uheldet er ude, og man har brug for erstatning igennem forsikringsselskabet, så er der
en del forsikringsselskaber der henter oplysninger om huset igennem tingbogsattesten.
Derfor skal man være opmærksom på hvor mange m2 bebygget areal, mm., der står på
Tingbogsattesten.
Dette kan ses på www.ois.dk - man skal udfylde kommune og haveadresse og søge
oplysningerne frem.
Hvis der er fejl i det registrerede, rettes det ved at sende mail til kommunen på
Hanne.Hansen@glostrup.dk og oplyse de korrekte data.
Som lovet et udvalg af
Vedtægter:
7.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede
lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods
foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller
dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og
dermed dens øvrige medlemmer.
8.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af
veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse
af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen
udenfor egen have.
8.2 Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke
giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i
lejeforholdet.

Kontortid er sidste onsdag fra 18 – 19 i april, maj, juni, august og september
Telefontid er onsdag fra 18 – 19 dog undtagen sidste onsdag i måneden.
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SAMT
Ordens regler:
1. Renholdelse af parkeringspladser, rabatter samt stier og bede langs disse påhviler de
haver, som er tilknyttet den pågældende plads. Fordelingen af arbejdet aftales mellem de
enkelte havegruppers medlemmer. Ved eventuel uenighed om fordelingen laver
bestyrelsen en opgavefordeling
11. Støjende arbejde må ikke finde sted på søn- og helligdage. Dog må motorplæneklippere og hæksakse anvendes mellem kl. 10 og 12 og på hverdage ikke efter kl. 19.
15. Det er ikke tilladt, at have løse hunde og katte på haveforeningens område. Hunde og
katte skal udenfor haveloddet føres i snor. Det er ikke tilladt at holde muskelhunde.

Kontortid er sidste onsdag fra 18 – 19 i april, maj, juni, august og september
Telefontid er onsdag fra 18 – 19 dog undtagen sidste onsdag i måneden.

