Generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund, 11 april 2015.
Indkomne forslag.
Forslag nr. 1.
Forslaget er indsendt af bestyrelsen. Ændringsforslag til ordensregel nr. 11
Nuværende ordlyd:
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.
Foreslået ordlyd:
11. Støjende arbejde må kun finde sted på hverdage i tidsrummet 07:00 – 19:00.
På søn og helligdage, må støjende arbejde ikke finde sted .
Det tillades dog at anvende motorplæneklippere og hæksakse, søn og helligdage i tidsrummet 10:00 –
12:00.
Begrundelse for ændring:
Sproglig formulering idet den nuværende formulering ikke er sproglig korrekt.

Forslag nr. 2.
Forslaget er indsendt af Kim Larsen, Kamillevænget 14. som en tilføjelse til ordensregel nr. 11.
Høj Musik. Fredag & Lørdag
Høj musik kan afspilles inden dørs for lukkede døre og vinduer indtil kl 24, hvorefter der skrues ned.
Afholdes der fester mv. i telte og andet, udendørs, må der spilles musik i tidsrummet 18:00 til kl. 22.00
musikken skal herefter ikke være hørebar i nabohaver. Musikken i ovenstående tidsrum må ikke være på et
niveau således at haver i en afstand op til 200 meter er generet.
Begrundelse:
Definition af høj musik kan være mange,
Men når sengen stå og ryster i takt til bassen er det for meget.
Når beboere i nabo haver i en omkreds på 200 ? 300 meter ikke kan undgå at bemærke musikken og er
generet af den, er det også for meget.

Forslag nr. 3.
Forslaget er indsendt af Morten Lynge Christiansen, Karsevænget 23. Ændringsforslag til ordensregel nr. 13.
Nuværende ordlyd:
13. Indenfor haveforeningens område er højeste tilladte hastighed 30 km/t, dog max. 10 km/t på stikveje til
parkeringspladser.
Cykling og knallertkørsel på stier er forbudt.
Foreslået ordlyd:
13. Indenfor haveforeningens område er højeste tilladte hastighed 30 km/t, dog max. 10 km/t på stikveje til
parkeringspladser.
Forsigtig kørsel på cykel på stier, er tilladt under hensyntagen til evt. indgange til haver.
Begrundelse for ændring:
Det er ofte nemmere at kunne køre på tværs i haveforeningen på cykel. Cykelkørsel er tilladt på stier i andre
haveforeninger og har ikke så vidt vides, givet anledning til problemer. Cykelkørsel på stier er ikke i strid
med deklarationen for Sommerbyen Ejbylund, idet stier her ikke er defineret som deciderede gangsti.
Stierne i vores haveforening hører under ”Lov om private fællesveje” §10, stk.4. dvs. som private fællesstier.
Dette betyder at haveforeningen selv kan beslutte hvordan de må benyttes.

