Forslag fra bestyrelsen om jubilæumsfond
Vedr. 50 års jubilæum 2017.
Da vi H/F Ejby Lund kan fejre vores 50 års jubilæum i 2017 synes vi at der må
laves en jubilæums opsparing.
Forslaget er at vi de næste 5 år suspenderer de kr. 25.000,00 som i dag bliver
henlagt til 10 års planen og placerer dem i en jubilæums opsparring.
Vi skal selvfølgelig fejre os selv, vi ved det koster mange penge at afholde sådan
et jubilæum, det ville være rart at vi måske ikke skulle så meget til lommerne
sådan en dag.
Forslag fra bestyrelsen vedrørende affaldsordning
Da vi efter vedtagelsen af lokalplanen for vores område har lov til at være i vores kolonihave fra
primo april til ultimo oktober, altså en måned mere, skal vi se på hvordan vi vil have vores
renovationsordning.
For 2013 er vi sat til den sædvanlige renovations periode, altså frem til ultimo september. Dette
bliver lidt billigere end det vi betalte for 2012. Skal vi have en ekstra måned, bliver det derimod ca.
15.000 kr. dyrere end det vi har budgetsat.
Da vi allerede nu kan se at mange der flytter hjem i løbet af september, er det bestyrelsens
opfattelse at der ikke vil være mange der vil udnytte den ekstra måned.
Forslaget er derfor at bestyrelsen vil lave en ordning for den ekstra måned, med nogle 600 l
containere f.eks. opstillet ved foreningshuset. Som de beboere der bliver i kolonien i den ekstra
måned, kan benytte. Dette kan gøres for meget mindre end de 15.000 det ellers vil koste.
Tilføjelse til vedtægterne for Sommerbyen Ejbylund
Vedr. afholdelse af Fester: stillet af Kim Larsen
Det påhviler den enkelte kolonihave ejer, at underrette bestyrelsen, at han /hun påtænker at afholde
fest med oplysninger om dato, vej, samt have nr.
Såfremt der ikke tidligere har været nogen klager over fester/arrangementer afholdt i ovennævnte
have gives der tilladelse til at afholde fest.
Såfremt bestyrelsen tidligere har modtaget klager (skriftlige) på grund af støj gener, gives der ikke
tilladelse til afholdelse af fest.
Bestyrelsen sætter et åremål, hvor Kolonihave ejeren ikke må afholde fester mm.

