Ejbylund
Nyhedsbrev for maj 2010

Velkommen til en ny sæson i kolonien… håber at det snart bliver varmere - vi er trods alt
i maj.
Generalforsamlingen blev afholdt i april og referat er omdelt til jer alle. På mødet blev
der stillet nogle spørgsmål som der nu er kommet svar på:
Klub Ejby:
- De omkring liggende have er plaget af fluer og foreslog at der blev sprøjtet mod
utøj
- Igen i denne vinter er hestene blevet luftet på brandbælterne
På et efterfølgende møde med lederen blev det besluttet at han sætter opslag op i
klubben samt fortæller både de faste og de private at hestene ikke må færdes på
græsarealerne. Han vil undersøge hvilke tiltag der kan gøres mod utøj – og vender
tilbage med svar.
Kommune:
- Det blev lovet at forespørge igen hos kommunen mht. deres holdning til
rovfuglekasser, -siddepæle mv.
Svaret var at ”Der er ikke et kommunalt forbud mod rovfugle, men der er ingen
grund til at invitere dem til kolonihaveområderne”.
- Vedligehold af træerne på Statenevej
Der er nu givet tilladelse, fra Fødevare og Erhvervsstyrelsen, til at vi må beskære
træer og fælde dem der er rådne.
- Skilte med ”Hund i snor” ønskes sat op
Skiltene er bestilt og vil blive sat op på vores ”indfaldsveje”.
- Der ønskes bestilt en ny flaskecontainer da glasskår falder ud af den gamle.
Ny var bestilt med lovning på levering i april. Kommunen er blevet rykket.
Vandmålerbrønde må ikke tildækkes, da det skal være muligt at aflæse dem.
Hvis du ønsker at leje fælleshus eller borde stole skal der rettes henvendelse til Jytte
eller Karen fra bestyrelsen. Det er ikke tilladt blot at hente fra fælleshuset.
I forbindelse med nybyggeri vil der blive udleveret et bilag til ”kolonisten” hvori der står
at det påhviler ”kolonisten” at reetablere vej, plads og dræn hvis dette ødelægges pga.
kørsel med tunge lastbiler.
Ved salg af huse vil det blive oplyst at det ikke er tilladt af have ”muskelhunde”. Der vil
ligeledes blive udleveret en liste over de hunde der ikke er tilladte. Listen kan med
tiden blive ændret. Listen vedlægges dette nyhedsbrev.
På ekstraarbejdsdagen d. 15. maj skal fællesskur og pergolaen repareres og legepladsen
opsættes. På fællesarbejdsdagen d. 16. maj skal der ordnes græsrabatter, fældning af
rådne træer, oprydning samt hvis tiden er til det afsluttes arbejdet fra d. 15.maj
HUSK: 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.
(hjemmesiden vil snarest blive opdateret)

