Bestyrelsens beretning for 2013
Året der gik.
Den 44. sæson forløb i fred og ro og var igen et godt
år for vores forening. Ligesom de foregående sæsoner
var der gennemgående en god stemning
medlemmerne imellem, og en stor fortsat opbakning
til de forskellige fælles sociale aktiviteter som
bestyrelsen havde arrangeret.
Som bekendt blev den nye lokalplan for Glostrup
Kommune vedtaget, hvilket blandt andet har som
konsekvens, at vi har fået forlænget vores sæson med
en måned frem til 1. november. Mere herom senere.
Folketinger var igen på spil med en ændring af
kolonihaveloven. Hvad det kommer til at betyde
bliver også kommenteret senere.
En ting var der dog som vi alle vel kan være enige om
var helt som det skulle være, det var vejret. En herlig
lang sommer med meget sol og ikke for meget
nedbør, det var en af den salgs somre, som man
husker og gerne vil have igen. Det kan vi desværre
ikke love heller ikke, at vi vil arbejde for det. Dertil
rækker vores evner beklageligvis ikke, så vi må nøjes
med at håbe.
Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsens sammensætning, og ansvarsområder, har
ikke ændret sig i 2013. Johannes Rodenberg vores
ene suppleant og bestyrer af hjemmesiden, valgte kort
tid efter generalforsamlingen at udtræde af
bestyrelsen, og vi har derfor kun haft en suppleant,
Benny Jørgensen, i sæsonen. Heldigvis er Benny også
IT kyndig og overtog ansvaret for hjemmesiden.
Bortset herfra forblev ansvarsområderne uændrede.
Vi skylder Johannes en stor tak for den indsats og det
store arbejde han har lagt i bestyrelsen.
Bestyrelsen er:
Finn Hansen(706) Formand
Gert Olsen(507) Næstformand
Helge Thygesen (407) Kasserer
Kirsten Nielsen (416) Sekretær
Allan Pedersen (613) Bestyrelsesmedlem
Jan Hvid (629) Bestyrelsesmedlem
Bo Jakobsen (007) Bestyrelsesmedlem
Benny Jørgensen (710) Suppleant
Det kan oplyses at suppleanten har deltaget fast i
bestyrelsesarbejde -og møder.
Vi skal også lige nævne, at vores revisor Arne
Bøgelund, have 315, har trukket sig fra posten og
arbejdet er herefter varetaget af Sisse Andersen, have
805. Stor tak til Arne for en solid og mangeårig
indsats-

Fællesarealerne.
Som sædvanlig er der også i 2013 brugt megen energi
på at holde vores fællesarealer, men der er ikke sket
væsentlige forandringer. Havemændene har som
vanligt ydet et stort arbejde. Fremover vil den ene
havemand også være beskæftiget i oktober måned.
Perlesten og knækfliser.
På sti 400 og 500 er der i sæsonen lagt nye perlesten
og sti 500 og 600 har lavet bede ved indkørslen til
stierne. Sti 600 har støbt omkring bedet for at undgå
påkørsler og foret brønddækslet med jord. Der er
endvidere sat reflekser op
Træer og buske.
I forbindelse med de to kraftige storme vi var udsat
for i oktober og december måned var det
efterfølgende nødvendigt at fælde en del træer ved
pumpestationen og krolfbanen. Hertil kommer at
området
over
mod
busstoppestedet
og
parkeringspladsen blev kraftig beskåret i oktober
måned.
Dræn, kloakker og stophaner.
Der er ikke foretaget yderligere drænarbejder. Vi
havde planlagt at få foretaget dræning på 800 stien,
men det viste sig, at arbejdet ville blive væsentlig
dyrere end det beløb, der var afsat i budgettet. Derfor
har bestyrelsen valgt at udskyde arbejdet til den
kommende sæson. I forbindelse med drænarbejdet vil
vi lave en total gennemgang af foreningens kloakker
og dræn, således at vi kan lægge en plan for det
fremtidige arbejde.
Igen i år er pumpestationen skyllet igennem og renset,
og det er hensigten at vi indarbejder gennemskylning
af dræn, kloakker og pumpestation som en fast rutine
en gang årligt.

Praktiske forhold.
Aflåsning af bomme
Der har heller ikke i 2013 været hærværk mod vores
bomme, hvilket sparer os alle for omkostninger til
reparation. Vær opmærksom på, at bommene uden for
sæsonen kan blive åbnet hver den første torsdag og
fredag i måneden fra kl. 9.00 til kl. 15.00, hvis I
kontakter formanden herom seneste 2 dage forud. Har
man behov for åbning på andre tidspunkter kan det
også aftales med formanden; men det koster i så fald
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et gebyr at få åbnet. Husk at der skal lægges
køreplader ud, hvis man kører ind på stierne med
biler, der vejer over 18 tons.
Mange nye huse.
Også i 2013 er der påbegyndt eller færdigbygget nye
huse. Bestyrelsen er glad for at nogle af de nye huse
erstatter nogle af de mest skæmmende huse, vi havde.
Som konsekvens af lokalplanen bliver bestyrelsen
orienteret af Glostrup Kommune, som foretager selve
byggesagsbehandlingen, når byggeansøgningen bliver
godkendt.
Renovation og pligtarbejde
Der bliver, i lighed med de tidligere år, udsendt en
kalender med en oversigt over, hvornår der afhentes
dagrenovation, storskrald og haveaffald samt datoer
for pligtarbejde og opsamlingsdage.
Vi har fastholdt storskraldsordningen med
uformindsket frekvens. Vi må indstille os på, at
dagrenovationen fremover bliver markant. dyrere. Det
hænger sammen med, at vi nu må bebo vores huse
helt frem til 1. november, og der bliver derfor også
beregnet
dagrenovation
for
oktober.
Desværre må bestyrelsen konstatere, at opslutningen
til pligtarbejdet ikke er på det ønskede niveau. Vi har
således i år indkasseret ca. 32.400 kr. for udeblivelse.
Det er selvfølgelig rare penge for foreningen, men vi
synes at det er trist at medlemmer, tilsyneladende
ikke anser det for så vigtigt, at man gider deltage,
men i stedet vælger blot at betale sig fra det. Der
finder vi i bestyrelsen er en kedelig holdning, idet vi
mener at det er et stort plus både for den enkelte, men
også for foreningen, at man deltager i fællesskabet.
Havevandringer.
Bestyrelsen foretog allerede i april en første
indledende havevandring. Det har været en stor hjælp
til at udpege de haver og huse, som formodes at
kunne give problemer efterfølgende, og hvor
bestyrelsen gerne vil gøre en indsats for at højne
standarden og indskærpe pligten til at overholde
foreningens regelsæt omkring vedligehold og stand af
haver og huser.
De ”almindelige” havevandringer har desværre også i
den forgangne sæson været noget besværlige. Hele 50
kolonister har modtaget påbud om at vedligeholde
have eller stien foran haveloddet. Efterfølgende har
der i seks tilfælde været udført nødvendigt arbejde på
ejers regning. Vi må derfor igen indskærpe, at
medlemmerne er forpligtet af foreningens regler og
love, og skal overholde dem. Det er lidt trist at skulle
rette henvendelse til de samme år efter år, for at få
udført helt almindelige vedligeholdelsesarbejder af

have, hæk og sti. Det burde ikke være nødvendigt, at
medlemmer ikke kan finde ud af, at udføre deres
nødvendige arbejde og at bestyrelsen derfor skal
rende rundet at lege politi og bussemand. Det har i år
været specialet ubehageligt at være på stivandring, da
flere medlemmer ofte i ubehagelige vendinger har
tilkendegivet deres uenighed. Det er forhåbentlig ikke
en tendens som generalforsamlingen accepterer.
I et forsøg på at undgå at spilde en masse tid med det,
har bestyrelsen vedtaget at skærpe proceduren. Der
uddeles således kun en erindring om udførelse af
arbejde i henhold til reglerne. Ved fornyet
henvendelse vil der blive opkrævet et gebyr på kr.
300, og bliver arbejdet herefter ikke udført, vil
bestyrelsen foranledige dette gjort via et eksternt
gartnerfirma med efterfølgende regning til
medlemmet.
Reglerne er krystalklare så ingen kan være i tvivl om,
hvad og hvornår de forskellige arbejder skal være
udført.
Det siger sig selv, at såfremt man er forhindret pga.
sygdom, bortrejse eller lignende, kan man rette
henvendelse til bestyrelsen eller stiformanden og lave
en alternativ aftale. Men det kræver altså at
medlemmet retter henvendelse og ikke blot lader stå
til.
Leje/lån af redskaber. Mangler input!!!!
Flere har i 2013 benyttet sig af mulighederne for at
leje/låne redskaber hos havemændene. Fræser og
stamper har været udlejet 7 gange og i alt indbragt kr.
875 i lejeafgift. Redskaber udleveres alle hverdage
mellem 8.00 og 8.15 om morgenen.
Foreningshuset.
Vi vedligeholder selvsagt foreningshuset løbende. I
løbet af vinteren 2012-2013 fik endelig malet hele
huset indvendig. Endvidere fik også ny sanitet på
toiletterne.
Vi har anskaffet et nyt musikanlæg og køkkenet er
blevet forsynet med nyt komfur og ikke mindst en
opvaskemaskine, der kan klare vasken på ganske få
minutter.
Så i den kommende sæson vil vi se på den udvendige
del af huset, der også trænger til en omgang.
Huset har været udlejet 23 gange i løbet af året og
herved er der kommet 30.950 kr. i foreningens kasse.

Administrativt.
Udsendelse pr. e-mail.
Mere end 100 medlemmer har taget imod
opfordringen til at oplyse deres e-mail adresse til
foreningen, så bl.a. materiale til Generalforsamlingen
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kan udsendes elektronisk. Dette giver en ganske
væsentlig besparelse på porto og papir så vi kan ikke
nok opfordre medlemmer til at oplyse e-mail
adresse til foreningen. Husk også lige at melde,
hvis den bliver ændret. Faktisk sparer foreningen
henved 30 kr. i porto alene på indkaldelse til
generalforsamling for hver ny mailadresse.
Brug af PBS.
Brugen af PBS til betaling af husleje er stadigvæk i
stigning og vi kan kun anmode medlemmerne om at
tilmelde sig ordningen. Det sparer kassereren for
meget arbejde og giver et meget hurtigere og bedre
overblik over eventuelle udestående, så vi hurtigt og
effektiv kan opkræve manglende restancer.

Adresseændringer.
Det er vigtigt at medlemmerne giver os besked
hvis de flytter, eller hvis nogle af oplysningerne
ændres. Vi mangler også stadig mange
medlemmers telefonnumre ligesom vi gerne vil
modtage kontaktoplysninger til brug i de
forhåbentlig få situationer, hvor der behov for
dem.
Bestyrelsen havde udsendt skemaer til registrering af
adresser og 119 kom retur. Vi modtager stadigvæk
meget gerne flere skemaer (de kan rekvireres på
kontoret, hvis man mangler), men husk at bruge
blokbogstaver, så vi har en reel chance for at læse
hvad der står.
Foreningens hjemmeside www.ejbyvaenge.dk
Bestyrelsen er meget glad for foreningens
hjemmeside, der fremstår i et ny flot design, og er
meget funktionel og levende. Benny Jørgensen, der
står for hjemmesiden, forbedrer den fortsat. Og det er
vi meget glade for.
Husk at det er en nem måde at indhente informationer
om foreningen og de forskellige arrangementer, der
bliver afviklet.
Vi vil gerne endnu en gang efterlyse gode input til
nye tiltag og forbedringer, ligesom vi meget gerne
hører fra medlemmer, der eventuelt vil deltage i
arbejdet med at vedligeholde og videreudvikle siden.
Husk på muligheden for at sende e-mails til
foreningen. Foreningens mailadresse er:
Ejbyvaenge@sol.dk
Allerede nu benytter mange medlemmer denne
mulighed for at komme i kontakt med bestyrelsen, og
dermed få en hurtig besvarelse på deres henvendelser.

Fortvivl ikke hvis du ikke bruger de digitale
muligheder. Man kan stadig ordne sine sager, som
man altid har gjort.
Kontortider.
Efter en prøveperiode på to år vil vi nu gøre
ordningen med lukning af kontoret hver anden
mandag i juli og august måned permanent.
Naboskab.
Selvom vi stort set mener, at hverdagen forløber uden
de store problemer, skal det ikke være en
hemmelighed, at vi i bestyrelsen modtager en del
klager, hvor naboer klager over hinanden og
bestyrelsen skal træde til som mægler. De fleste
problemer burde i al mindelighed kunne ordnes af
partnerne imellem, idet der er klare regler for hække,
træer, vedligeholdelse af gårdrum osv. Desværre
oplever vi, at det at få adgang til naboens have f. eks.
for at male sit hus, ikke altid er så problemfrit som
det burde være. Bestyrelsen skal her indtrængende
opfordre til, at man læser vores regler og så tager en
stille og rolig snak med sin nabo og finder det
tidspunkt, hvor man kan få adgang fremfor at gøre det
til et problem, som kræver bestyrelsens mellemkomst.
Meningen med et regelsæt er jo at de skal overholdes
og respekteres. Det er derfor der er regler, og
grundlæggende er de jo til alles fordel. Så er der
nemlig ingen tvivl om spillereglerne.
Vandforbrug.
Vandforbruget har, trods den varme sommer, været
på det laveste niveau i 13 år. Det er vi rigtig tilfredse
med. Selvom vi har haft et lavt forbrug er den
samlede afgift steget. Desværre stiger prisen på vand
også i 2014 og koster nu kr. 50 pr. kubikmeter. Det er
en stigning på kr. 2,50 pr. kubikmeter i forhold til
2013, så der er al mulig grund til at være opmærksom
på sit vandforbrug. Vi kan kun opfordre alle til at
tænke over forbruget, ellers kommer vi måske i den
situation. at vi må overveje indførelse af vandmålere,
med de fordele og ulemper det medfører.
Salg af haver. Her mangler jeg input.
I 2013 har der været 15 handler af haver, og
bestyrelsen vil gerne ønske de nye medlemmer i
Ejbyvænge hjerteligt velkommen. 
Antallet af salg er lidt lavere end sidste år, men der er
trods alt foretaget 17 vurderinger, hvoraf to var
genvurderinger. For god ordens skyld henleder vi
igen opmærksomheden på den omstændighed, at en
vurdering kun er gyldig i det kalenderår, den er
foretaget.
Årsagen
hertil
er
den,
at
Kolonihaveforbundet regulerer prisfastsættelsen af de
enkelte elementer i forbindelse med årsskiftet. Og
vær så rare at huske:
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Ingen salg af haver efter 1 november. Dødboer
undtaget.
Tinglysning.
I forbindelse med et salg skal der indhentes en
tinglysningsattest. Det er blevet meget lettere at
indhente en tinglysningsattest elektronisk. Se på
foreningens hjemmeside hvordan man gør.
Vurderinger.
Som meddelt sidste år foretager Vurderingsudvalget
ikke vurdering af løsøre. Reglen er fortsat at sælger
skal udfylde en løsøreliste, men Vurderingsudvalget
påtager sig altså ikke at vurdere om prisen er rimelig.
Det er herefter op til køberen om han/hun vil overtage
løsøret til den angivne pris. Vigtigst kan salget ikke
gøres afhængig af at køber overtager løsøret.
Opmærksomheden henledes på, at prisen for at få
foretaget en vurdering stiger til kr. 2.000.
Start tidligt hvis du vil sælge din have.
Hvis du påtænker at sælge din have - fx ved
udgangen af en sæson - så start tidligt på sommeren
med at forberede salget.
På
grund
af
ventetid
på
det
centrale
tinglysningskontor kan man forberede sig på det
kommende salg ved at bestille den nødvendige
tinglysningsattest.
Først når Tinglysningsattesten er kommet, kan du
rekvirere en vurdering af haven. Den vil være
gældende i hele kalenderåret.
Så har du alle muligheder for at have papirarbejdet
klart så salget kan afsluttes i sæsonen. Hvis der er
noget du er i tvivl om, kan du tjekke med den
brochure, som blev omdelt i sæsonen og som
detaljeret gennemgår salgsproceduren. Vi har flere
eksemplarer på kontoret.
Venteliste.
Som vi har orienteret om i vores blad, har Folketinget
besluttet, at alle kolonihaveforeninger pr. 1. juli 2014
skal indføre ventelister, som er offentligt
tilgængelige.
Heldigvis er der optaget en bestemmelse, der
indebærer, at man kan vente med at indføre venteliste
til der er forhandlet en ny lejeaftale på plads. Det
betyder for os, at vi kan afvente fornyelse af vort
lejemål, som efter planen skal ske i 2015, og først
herefter indføre venteliste. Så det gør vi selvfølgelig.

Som konsekvens af de reviderede standard vedtægter,
der blev vedtaget på Koloniforbundets kongres i
2013, fremsætter bestyrelsen forslag om revision at
vore gældende vedtægter, med henblik på, at de
bliver bragt i overensstemmelse med forbundets nye
standard vedtægter. Vi vurderer tillige, at vore
gældende vedtægter, som stammer fra 1973 godt kan
tåle en gennemskrivning og opdatering. Til dette
formål finder vi i bestyrelsen, at forbundets nye
vedtægter egner sig. Det har også den fordel at
eventuelle tvivlsspørgsmål om fortolkning kan
forelægges
for
forbundet
uden
de
store
forklaringsproblemer.

Lokalplan.
Som vi allerede har orienteret om i medlemsbladet
vedtog Glostrup Kommune i foråret ny lokalplan for
kolonihaverne i Ejby. Lokalplanen afløser på en lang
række punkter vores deklaration og er fremover den
standard vi skal anvende i forhold til vores
bebyggelsesgrad, udseende og placering. Endvidere
regulerer lokalplanen også tidsrummet for vores brug
af haverne.
Byggesagsbehandling vedrørende nye huse foretages
af Glostrup Kommune, der også påser lovligheden af
det opførte byggeri.
Som konsekvens af dette forslag er tegningsudvalget
nedlagt. Fremover skal vurderingsudvalget i
forbindelse med salg af husene påse, at alle gældende
regler omkring bebyggelsen er overholdt. Såfremt der
i denne forbindelse konstateres ulovligheder, skal
disse selvfølgelig udbedres inden salg kan ske.
Nok så væsentligt er at kommunen har besluttet, at vi
kan benytte husene i perioden 1. april til 1. november,
og herudover weekendophold, kortere ferier samt
jule- og vinterferie.
Kreds 2.
Sæsonen har ikke budt på det store arbejde, bortset
fra, at vi i kredsen har haft første vedtagelse af nye
standardvedtægter, mens vi venter på at den nye
kredsstruktur træder i kraft ved årsskiftet 2014-15.
Der mangler endnu afklaring på nogle punkter f.eks.
omkring antallet af repræsentanter i den nye kreds,
forstået som hvor mange ”delegerede” man kan møde
med fra hver kolonihaveforening. Vi skal også tage
stilling til hvorledes vi deler økonomien og om vi
fortsat skal deltage i kontorfælleskab med kreds 1.
Men al det vil vi orientere om til næste år, når alt er
på plads.

Socialt fællesskab
Nye vedtægter.
Arrangementer.
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Bestyrelsen besluttede i 2010 at den ville gøre noget
mere for at fremme det sociale fællesskab i
foreningen. Dette i form af nogle arrangementer, der
er åbne for alle medlemmer, og hvor man får
mulighed for at møde andre medlemmer, herunder
medlemmer fra andre stier som man måske ikke så
ofte taler med. Denne mere aktive linje har
bestyrelsen fortsat i 2013.
Vi indledte sæsonen med flaghejsning søndag den 1.
april hvor vi kunne byde hinanden velkommen til en
ny sæson med et dejligt forårsvejr. Vi tog hul på
sæsonen med lidt sang og hyggeligt samvær. At
dømme efter antallet af de mange fremmødte er det
åbenbart noget, som rigtig mange synes er en god ny
tradition, som vi her har fået skabt.
Næste arrangement var vores fælles Grill, hvor der
blev serveret helstegt pattegris. Der var så mange
interesserede, at vi måtte udvide antallet af pladser og
vi endte med i alt 87 tilmeldinger. Sammenkomsten
forløb i godt vejr og med høj stemning og mange
glade deltagere, som fik en hyggelig aften. Det hjalp
også på stemningen, at der var sørget for musik ved
Duoen Lisbeth og Knud, der som altid leverede en
hyggelig og fornøjelig omgang sang og musik.
Senere på sæsonen havde vi igen et grillarrangement,
denne gang skulle man dog selv stå for sin mad. Det
blev også en rar aften med god stemning, hvor også
vejret var på vores side.
Et planlagt arrangement med vinsmagning måtte vi
beklageligvis aflyse grundet for få tilmeldinger. Det
har dog ikke fået os til at tabe modet, så vi forsøger
igen i den nye sæson, men denne gang på en helt
anden facon.
Loppemarkedet i august måned foregik for en gangs
skyld i det flotteste sommervejr med bragende solskin
lige indtil frokost, hvor vi så blev generet af kraftig
regnvejr, som mildest talt lagde en dæmper på
stemningen. Alt i alt var arrangementet dog en
succes, vi havde solgt det hidtil største antal stader
nemlig 50 og et pænt fremmøde inden det hele gik op
i regn.
I den kommende sæson påtænker vi at afvikle
loppemarkedet i maj måned.
Endelig mødtes vi den 28. oktober - sidste dag i
sæsonen- hvor flaget blev taget ned, og vi markerede
sæsonens afslutning.
Sæsonens sidste fælles sammenkomst var den
traditionelle julekomsammen i foreningshuset, som
altid den sidste weekend i november.
Julearrangementet er vældig populært og der var hele
23 børn og en masse voksne. Endnu en gang var det
Duoen Lisbeth og Knud, som fortolkede julens
melodier og lavede lege med børnene. Vi var også så
heldige, at vi igen i år fik besøg af julemanden, der
havde gaver og godter med til børnene, mens de

voksne drak gløgg, og der blev taget godt fra af
æbleskiverne.
Vi fortsætter med fælles arrangementer i 2014.
Datoer og tidspunkter for de planlagte arrangementer
vil blive meldt ud i årets første medlemsorientering.
Hvis der blandt medlemmerne er nogle, som kan/vil
bidrage med ideer til nye aktiviteter og vil deltage
aktivt i planlægning og arbejdet hermed, hører vi i
bestyrelsen meget gerne herom.
Humør-, Petanque- og Krolfklubberne.
Vores
tre
fritidsklubber.
Humørklubben,
Petanqueklubben og Krolfklubben har også i den
forløbne sæson bidraget til det sociale fællesskab med
deres mangeartede aktiviteter.
Humørklubben mødes hver onsdag og spiser
medbragt frokost sammen. De arrangerer jævnligt
bankospil, som alle foreningens medlemmer kan
deltage i, de tager på udflugter sammen i løbet af
sommeren, og så holder de nogle dejlige fester også. I
alt er det en rigtig hygge- og oplevelsesforening.
Petanqueklubben mødes hver torsdag og spiller
petanque på vores 10 gode petanquebaner ved
foreningshuset. De spiller mod hinanden, men drager
også til nabokamp mod Sommerbyen Ejby. Det er
både hygge, udendørs beskæftigelse i næsten al slags
vejr, og stor konkurrencegejst.
Krolfklubben har efterhånden også fundet sit
naturlige leje og spiller hver mandag kl. 19.00, hvis
vejret tillader det. Der er stadigvæk plads til nye
medlemmer.
Alle foreninger er åbne for nye medlemmer og byder
både nye tilflyttere og gamle kolonihavemedlemmer
velkommen til at melde sig ind og deltage i
festlighederne og konkurrencerne.
Læs om klubberne på foreningens hjemmeside, hvor
program for den kommende sæson også kan findes.
Der vil senere blive udsendt en kalender med oversigt
over alle arrangementer i 2014.

Havemænd, Connie og udvalg
Havemænd og Connie.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
havemændene, for det store arbejde de har udført i det
forgangne år. Værkstedet har fået en tiltrængt
oprydning og der er anskaffet nye reoler og rummet
er også blevet malet I den forløbne sæson har vi
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indkøbt en stor container, hvor der nu bliver
opbevaret benzin, gas og andre farlige materialer.
Hertil kommer indkøbet af en stor ukrudtsbrænder,
som havemændene anvender til at bekæmpe ukrudt
på parkeringsarealerne, til glæde og gavn for alle,
ikke mindst pligtarbejdet, der har brugt mange timer
med netop bekæmpelse af ukrudt. Nu kan tiden så
måske anvendes til andre og lidt mere meningsfyldte
formål. I øvrigt er det meningen at de enkelte stier, i
forbindelse med pligtarbejdet, kan låne brænderen
således den også kan anvendes på stierne og lette
medlemmernes arbejde med at sørge for en ryddelig
sti.
Vi vil også her gerne takke Connie Burchardt, der
sørger for al det praktiske omkring vores
foreningshus.

aktiviteter til at henvende sig til bestyrelsen. Vi kan
sagtens bruge både gode ideer og arbejdskraft.
Afslutning.
Bestyrelsen vil gerne slutte af med at takke
foreningens medlemmer for at det har været et godt år
for foreningen. Medlemmerne har i høj grad bidraget
til at der er en god stemning i foreningen, både
gennem den måde man opfører sig på, den venlige
måde man taler med hinanden på og det fællesskab
der er i hele foreningen.
Lad os fortsætte det i de kommende år.

Stirepræsentanter.
Vi kan ikke fremhæve ofte nok, hvor stor en
betydning det er, at vi har nogle velfungerende
stirepræsentanter i Ejbyvænge. Bestyrelsen vil derfor
gerne benytte lejligheden til at takke vores
stirepræsentanter for det store arbejde, de laver i
forbindelse med vores pligtarbejde. For de, som ikke
er klar over det, mødes de med bestyrelsen to gange
om året, første gang i starten af sæsonen, hvor man
aftaler, hvad der skal laves og anden gang i
slutningen af sæsonen, hvor man evaluerer forløbet –
men herudover så styrer de arbejdet på
pligtarbejdsdagene og er også i hverdagen de synlige
autoriteter på stierne.
Udvalg og klubbestyrelser.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at fremhæve
vores vurderingsudvalg, der kommer på banen, hvis
vi ønsker at sælge og forlade Ejbyvænge.
Vurderingsarbejdet er efterhånden blevet kompliceret,
og hver enkelt vurdering kræver en stor
arbejdsindsats.
Og endelig vil vi takke bestyrelserne for Petanque-,
Humør- og Krolfklubberne. Bestyrelserne udfører et
stort frivilligt arbejde, og er med til at give
Ejbyvænge den sjæl, den har i dag. Vi skal ikke
glemme at rette en særlig tak til Johnny (have 530),
som yder en stor indsats med opsætning og layout af
vores medlemsorientering/medlemsblad.
I det hele taget skal der lyde en stor tak til de mange
medlemmer som er bestyrelsen behjælpelig. Det er
efter vores overbevisning en meget stor styrke for
vores forening, at vi har en række medlemmer, som
med godt humør og stor arbejdsindsats er med til at få
foreningen til at fungere.
Vi kan ikke nok opfordre medlemmerne, som vil yde
en hjælpende indsats f.eks. i forbindelse med vores
sociale aktiviteter eller har gode forslag til nye
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