Mundtlig beretning på Sommerbyen Ejbyvænges generalforsamling 14. marts 2018.

1. Status på vandforbrug
Nu har vi så haft vandmålere i et par år. Og det var jo ikke helt uden sværdslag at få projektet op at stå. Et
af de allermest vægtige argumenter for en indførelse var, udover princippet om, at enhver betaler for sig
selv, at vi havde en stor forventning om, at foreningens samlede vandforbrug ville falde betragteligt. Det
har vist sig at holde stik. I 2014 hvor vi jo konstaterede et meget kraftigt forbrug i systemet og og til 2017 er
vores forbrug faldet med ikke mindre end 5423 m3. Omregnet til menneskepenge et sted mellem 250 og
300.000 kr. Alene fra 2016 til 2017 er forbruget dalet ca. 900 m3.
2. Genbrugsordningen
Vi har nu gennem et par år sorteret vores affald og stillet containere ud til afhentning i henhold til
affaldskalenderen. Har man ikke sådan en, så kan det ses på Glostrup Forsynings hjemmeside. Alternativt
kan man tilmelde sig deres SMS tjeneste, så modtager man en sms med besked om hvilken type affald, der
afhentes dagen efter. Beklageligvis er der ikke fuld tilfredshed med ordningen, hvilket især hænger
sammen med, at vi oplever, at de kæmpestore biler man anvender ikke er speciet smarte til vores smalle
stier. Så vi ser tit markante nedkørsler af vores græsplæner ligesom vores vejbomme bliver særdeles
hårdhændet behandlet. Det er ligesom om, at selskabet ikke kender til begreber som service og konduite.
Det vil vi forøge at rette op på, ved inden sæsonen starter at få et møde i stand med de implicerede parter
og så appellere til deres velvilje.
3. Kredsarbejdet
I år er et spændende år, for i år er der kongres i kolonihaveforbundet. Kongressen er jo det sted, hvor der
kan træffes afgørelse om nye love og ændringer i vurderingssystemet mv. Kredsen har, som den
næststørste kreds i landet med lidt over 4000 medlemmer, i alt 12 delegerede til kongressen (ud af 124).
Og kredsen vil selvfølgelig sørge at gøre sin indflydelse gældende så meget som det nu er muligt. Jeg var
selv til Hovedbestyrelsesmøde i forbundet i den forgangne weekend, som afløser for kredsformanden. Det
var meget sjovt at se, hvor stor forskel der er på kolonihaveforeningerne fra de forskellige steder i landet.
Og det giver en bedre forståelse af, hvad det er vi nogen gange er oppe mod f.eks. når vi diskuterer
vurderingssystem og ikke mindst priser. Så der bliver noget at slås for ikke mindst fordi man lægger op til en
voldsom ændring af vurderingssystemet, som efter vores vurdering vil medføre lavere priser. Herudover
skal der blandt andet diskuteres om oprettelse af et mæglingssystem under forbundet og om Haveblades
fremtid. Her er der opstået et problem idet portoen pludselig er steget med ½ mio. kr. årligt.
Omkring selve kredsen kan jeg oplyse, at der arbejdes med at planlægge og forberede en kursusrække for
nyvalgte/iúdpegede vurderingsmænd, som løber af stablen den 4., 11., og 18 april kl. 17.30 i Lillelund i
haveforeningen Hestholm.

4. Parkeringsordningen
Hvis der er noget som til stadighed kan give anledning til klager brok og besvær er det de tilbagevendende
problemer med håndhævelse af foreningens parkeringsregler. Parkeringsrestriktionerne ved
foreningshuset fungerer nogenlunde, men der er store problemer ved sti 00 og 100 samt på gæste ppladsen ved Vængedals indkørslen. Her holder mange biler som ikke hører til i foreningen og selv om vi nu
har sat skiltning op som gør opmærksom på, at det er privat område, bliver det blot ignoreret. Ligeledes er
der mange som har meget svært ved at forstå, at man ikke må parkere på de grønne arealer.
Vi vil meget gerne høre forslag til en løsning, der er nem at håndtere, men der er bestyrelsens klare
holdning at vi ikke orker også at skulle fungere som parkeringsvagter, så det skal være en løsning, som
kolonisterne selv kan håndhæve. Vi har dog taget et enkelt initiativ, nemlig at flytte trailerparkeringen over
på gæste p-pladsen.
Bestyrelsen har dog den opfattelse, at såfremt der mod forventning ikke kommer nogle konstruktive
løsningsforslag, vil vi genindføre den ”gamle” ordning fra sæsonstart.
5. Bålplads
Sidste år fortalte i om den påtænkte etablering af en bålplads nede ved søen, Det er faktisk lykkedes at få
den etableret og den er nu klar til indvielse i den nye sæson. Der kommer helt sikkert en invitation fra
Børne og ungdomsfolkene om en storslået åbnings.

6. Aktivitets –og festudvalg
Med nogen beskæmmelse må vi konstatere, at det udvalg vi fik valgt sidste år ikke har formået selv at tage
initiativ til at indlede drøftelser omkring vores kommende 50 års jubilæum. Vi har derfor truet/presset to
tidligere bestyrelsesmedlemmer og aktive deltagere i forberedelserne og planlægningen af vores 40 års
jubilæum, nemlig Bog og Kirsten, til at fungere som tovholdere for jubilæumsplanlægningen. Detteskal på
ingen måde afholde nogen -heller ikke det valgte festudvalg- for ar melde sg til at deltage i disse
forberedelser. Det er bestemt ikke nogen helt lille opgave.
Det er på tidligere generalforsamlinger blevet understreget at foreningshuset er medlemmernes hus og
ikke mindst de forskellige aktivitetsgrupper. Og kunne det ikke være rart om huset i langt højere grad end
det er tilfældet i dag kunne summe af liv, og det bliver et naturligt udgangspunkt for en masse nye tiltag.
Det kunne f.eks. være computercafe, strikkeklub, mor barn gymnastik, ja mulighederne er utallige, det er
kun fantasien og manglende engagement der sætter grænser, og det er vi jo heldigvis selv herrer over.
Men, og der er et stort men, alt dette forudsætter at der er mange flere, som deltager aktivt. Bestyrelsen
hverken kan eller vil være den drivende kraft i dette.

7. Bestyrelsen
Desværre må vi også krybe til korset og erkende at der er opgaver vi endnu ikke har formået at løse. Det
gælder ikke mindst at få lavet et nyt skur til interesseforeningerne så de har et sted, hvor de kan opbevare

deres grej og andre sager. Vi har dog i den forgangne sæson afholdt møde med foreningerne og afventer nu
at de selv kommer med et konkret udspil. Vier dog kommet til den konklusion, at hvis der ikke sker noget i
den kommende sæson, så må det være fordi behovet ikke er så stort, og vi vil i givet fald trække den lovede
bevilling tilbage.
Det er også langt om længe lykkedes for os at få den nye hjemmeside i luften. Vi har haft en del problemer
blandt andet med vores mail, men alt ser nu ud til at at fungere. I løbet af sæsonen lancerer i en nyskabelse
nemlig en mulighed for at bestille foreningshuset via hjemmesiden. Nærmere information herom følger.
Der er mindst to store arbejdsopgaver som bestyrelsen kommer til at beskæftige sig med i den kommende
sæson. Den ene er den nye persondataforordning, som er vedtaget i EU og træder i kraft den 28. maj. Den
indebærer, at alle der på en eller anden måde håndterer persondata skal lave en amsse procedurer om
brug og anvendelse af data, sikkerhed og den enkeltes adgang til data herunder rettelse af forkerte
oplysninger. Persondata er f.eks. navn, adresse, cpr,. Nr. mailadresse, bankkonto mv. Så der skal vi i
tænkeboksen for den gælder både skriftlige som digitale medier.
Den næste store opgave bliver – i det vi forventer at få en ny lejeaftale- arbejdet med at udarbejde regler
for ventelister. I henhold til kolonihaveloven er det nemlig sådan, at vi er forpligtet til at indføre ventelister
når vi har fået en ny 25 årig lejekontrakt.
Afslutningsvis skal der blot lyde en kraftig opfordring til at melde sig under fanerne. og være med til at
udvikle foreningen og de mange aktiviteter.
Så på med ja-hatten og meld jer under fanerne.
Med en let omskrivning af et kendt citat: Spørg ikke hvad foreningen kan gøre for dig. Spørg hellere hvad du
kan gøre for foreningen.
Husk at det er vores fælle indsats, der driver foreningen videre og er med til at udvikle den i samklang med
det øvrige samfund.

