Bestyrelsens beretning 2012
Vores forening er nu ”en moden koloni” på 45 år.
Fra den udsendte Aktivitetskalender 2012 kan nævnes:
Vi startede sæsonen med Standerhejs d. 1. april, hvor der var hygge og fællessang.
Generalforsamlingen blev afholdt d. 21. april, vanen tro på Ejby skolen.
27. maj var der Pinsemorgen i fælleshuset, hvor en del af kolonifolket var mødt op … tak til dem – alle i
andre er selvfølgelig også velkommen i 2013 … 
4. juni kom Glostrup Byorkester forbi, for 38’ende gang, og som altid var der en god stemning, hygge, sang
& musik.
Sankt Hans bål, og opdækning til fællesspisning, blev holdt d. 23.juni i ganske godt vejr.
Der blev tid til et enkelt Bankospil til glæde for store og små.
Sommerfesten afholdtes 3. august, hvor ”den store grill” blev tændt, og kolonister mødte op med højt humør
og alverdens retter.
27. september var alle indkaldt til orienterende møde vedr. Glostrups nye lokalplan for området.
Der blev afhentet storskrald 7 gange, haveaffald 8 gange, på tirsdage, og afhentning af dagrenovation blev
foretaget fredage.
Fællesarbejder foregik i maj, juni og september.
- * Tyveri:
Desværre har der, ikke en, men hele to gange været indbrud og tyveri i garagen og værksted. Begge gange
blev græsplæneklipperen stjålet.
Derfor har opfordringen lydt på at slå ’fællesarealerne’ ved eget lod.
Mange har fulgt denne opfordring, og alle takkes hermed.
Vej & Park stod for sæsonens sidste slåning af fællesarealer, – også tak for deres hjælp.
Vejbump:
Der blev opsat 5 vejbump, disse har givet både positive og negative reaktioner/tilbagemeldinger.
En gruppe er kommet med en række konkrete spørgsmål, som bestyrelsen har besvaret.
(Både spørgsmål og svar er vedlagt i denne konvolut).
Ærgerligt, at ”nogen” med fuldt overlæg, vælger at køre ind på græsarealerne, for at undgå bumpene, .. det
betyder at vi alle, hver og en i kolonien, via kontoen ’Fællesarealer/grønne områder’ kommer til at betale for
retableringen af græsrabatten, så her lyder der ikke et stort tak! 
Ny lokalplan for 2009 - 2021
blev sendt ud fra Glostrup kommune.
Med hjælp fra Michael og May, som tog kontakt til kommunen for at få afklaring omkring skellinier, veje,
ekstra kolonihave lodder mm., blev der omdelt et brev med information vedr. de ændringer der var for
Ejbylunds område jf. lokalplanen.
Efter fælles infomøde i Pergolaen, blev Ejbylunds indsigelser til lokalplanen sendt til Glostrup kommune.
Pt. forlyder det at lokalplanen er til beslutning på næste kommunalmøde(februar 2013)
Flag- og Hus Laug:
2012 var også året hvor der blev dannet et Flag Laug og et Hus Laug.
Hus Laug ’bestyres’ af Karen og delvis Britta
Flag Laug ’bestyres’ af Willy, Stig, Frederik og Allan
Herfra skal der lyde tak for hjælpen.
Der er plads til at flere melder sig under ’Laug-fanerne’ – så tag blot fat i en fra bestyrelsen, eller en fra
Lauget, hvis du vil hjælpe .
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Hussalg:
Der er handlet 4 huse i sæsonen.
Diverse:
Flere har spurgt om Vurderings udvalgets medlemmer uddannes, – det bliver de, og der er
opfølgningskurser når vurderingsreglerne ændres. Det er kolonihaveforbundet der står for uddannelsen.
Telenor, som er leverandør af vores nye flagstang, melder stadig, at vi får den nye flagstang når de når til os.
Der er blevet rykket op til flere gange, men desværre ved vi endnu ikke hvornår vi får den.
I november var der aflæsning af vandmålere, – og igen i år uden sne . Tak for hjælpen til alle de
fremmødte.
OBS:
Sørg for at havelågen er ulåst, samt at brøndene ikke er tildækket med fliser, træstubbe og lign. da dette gør
det meget besværligt for ’aflæserne’.
Det er strengt forbudt at tage målerne af for vinteren. Brøndene er frostsikret.

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en god og sommerlig sæson 2013.
Håber at se dig/jer til alle arrangementerne – vi starter med standerhejsning d. 1. april 2013 kl.13,00
samt til Generalforsamling d.6. april 2013

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Sommerbyen Ejbylund
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