Generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge d.15 marts 2017.
Erik Nielsen 522 blev valgt til ordstyrer.
Dagsordenen er lovligt varslet med 5 ugers varsel.
Lasse Røschmann 514 valgt til referent:
Stemmeudvalg:
Casper Gaard 406
Ole Hansen 928
Birte Rasmussen 405
Bestyrelsens Beretning: ved (Haveforeningens Formand) Gert Olsen 507
1. Status på vandmålerprojektet
Nu har vi så haft vandmålere i et helt år og kan begynde at se hvordan og hvorledes det har
påvirket vores forbrug af vand i den forløbne sæson. Vandforbruget blev aflæst den 1. januar og I
har nu alle modtaget afregning for det forløbne år, og der er rigtig mange som har fået penge
tilbage. Tilsvarende er der også en del som har fået en ekstraregning, nogle af dem ganske store,
men det var jo forventet. Og vi kan jo kun være tilfredse med, at den enkelte kolonist nu betaler
sit eget forbrug. Det har være nødvendigt at få udskiftet nogle få målere, men i det store og hele
er vi i bestyrelsen rimeligt tilfredse med forløbet.
Vi har dog stadigvæk et ønske om, at vi får opgraderet anlægget med antenne mv. således at vi
kan foretage en central aflæsning af forbruget, ligesom den enkelte løbende kan aflæse sit forbrug
via en APP til mobiltelefonen. Det er imidlertid en investering som ikke er helt uvæsentlig og
derfor har vi valgt at udskyde den her i starten. Det vil formentlig beløbe sig til et sted mellem 30
og 40 tusinde kroner, så den tygger vi lidt på indtil videre. Men det er klart at det at man selv
løbende kan få en oversigt over sit forbrug kan gøre det til sport at spare på vandet, og det er jo
også positivt for miljøet og ikke mindst vandregningen. Vi skal jo lige tænke på, at en m3 vand
stiger med 5 kr. i den nye sæson.
Indførelsen af vandmålere har et sideeffekt som giver sig udtryk ved, at det nu bliver meget
tydeligere at få et indtryk af, hvor mange medlemmer der –og her taler vi lige ud af posen –
benytter deres hus til helårsbeboelse. Bestyrelse føler sig forpligtet til at i talesætte dette, som jo
ikke er lovligt. Vi er af den opfattelse, at det på sigt kunne medvirke til at skabe problemer i
forbindelse med den kommende fornyelse af vores lejekontrakt. Vi er bekymrede for, at
kendskabet til den meget store andel som bebor huset hele året rundt kan påvirke denne
fornyelse på en negativ måde. Ud fra det konstaterede vandforbrug vurderer vi at op mod en 1/3
af alle husene bebos konstant. Så vi er nødt til indtrængende at henstille til at denne praksis
bringes til ophør eller i det mindste reduceres markant.
2. Affaldssortering
Vi har vores første erfaringer med sortering af affald. Vi finder grundlæggende at det er en god
ide, at man sortere sit affald med henblik på mest mulig genanvendelse, men må konstatere at
selve afhentnings systemet ikke fungerede helt tilfredsstillende. Det har været nogen uklarhed om
hvornår og med hvilket interval containeren blev tømt. Heldigvis har Glostrup Forsyning udviklet
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en glimrende mobilservice, som man kan tilmelde sig så man modtager en påmindelse dagen
inden containeren tømmes.
Desværre er det ikke alle som har forstået at disse containere ikke må placeres på fællesarealer,
men i lighed med storskrald skal køres ud på stien så de kan blive tømt. Vi kan kun appellere til, at
man gør sig den ulejlighed, det er jo trods alt kun højest en gang om måneden at det finder sted.
I år har vi dog fået og udsendt affaldskalender som vi har modtaget fra Forsyningen og kan bare
opfordre til, at man går ind på forsyningens hjemmeside og tilmelder sig mobilservicen. Så er man
nemlig ikke længere i tvivl om hvornår og hvad der skal stilles frem til tømning.
3. Kredsarbejdet
I kredsen har der især været fokus på at få det nye arbejde med uddannelse af vurderingsudvalg
op at stå. Forbundet har jo besluttet at dette a arbejde skal foretages i de enkelte kredse og det
hat ikke været uden problemer at håndtere denne opgave. Dels er der alt det praktiske med at
finde egnede lokaler dels at selv få uddannet folk som kan varetage en forsvarlig uddannelse af
nye vurderingsfolk og endelig er det svært at få det til at hænge sammen rent økonomisk idet
forbundet har –guderne må vide med hvilken logik-at kredsene modtager samme beløb i
kompensation uanset størrelse.
Nå men det er da lykkedes at få arbejdet etableret og vi er da også kommet så langt, at vi indtil
videre dog kun en gang, også er begyndt at afvikle kurser, hvor indholdet mere handler om, at de
trænede vurderingsfolk i kredsen udveksler erfaringer, således at vi på sigt får nogle vurderinger i
de enkelte foreninger, som ikke afviger fra hinanden. Der skulle gerne udvikles en fælles forståelse
og indblik i de mangeartede problemstillinger, man kan komme ud for, når man har påtaget sig det
ikke uvæsentlige ansvar det er, at stå for vurdering af medlemmernes huse i forbindelse med salg.
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 p-pladsen 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. Så vi er meget åbne for forslag og gode ideer.
Bestyrelsen har dog den opfattelse, at såfremt der mod forventning ikke kommer nogle
konstruktive løsningsforslag, vil vi genindføre den ”gamle” ordning fra sæsonstart. Samtidig vil vi
overveje at flytte trailerparkeringen over på gæste p-pladsen.
5. Bålplads
Heldigvis er der nu startet nogle initiativer op som retter sig mod den stigende andel børn og unge
vi har i foreningen. I sæsonen blev der for første gang afviklet en sammenkomst/fest for børnene
og der er etableret en Facebook gruppe. Det er en udvikling som vi ser meget positivt på og gerne
ser styrket. Vi er nødt til at forholde os til, at der så småt er ved at ske en udskiftning så der
kommer flere yngre kolonister ind i foreningen og det er jo dem, der skal føre foreningen videre.
Blandt andet for at understøtte den udvikling vil vi i den nye sæson lave en bålplads nede ved den
lille sø. Vi er i dialog med Glostrup Kommune omkring placering og opbygning og ser frem til, at vi
får en sted, hvor alle kan underholde sig med et lille bål, riste pølser og snobrød og i det hele taget
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have nogle hyggelige timer sammen. Det er ikke meningen at den skal være forbeholdt børn, den
er selvfølgelig til fri afbenyttelse og kan måske han ad vejen blive det stedet, hvor man kan hygge
sig sammen. Da det er kommunens areal vi vil anvende, skal planen dog først forelægges Glostrup
Kommunes Miljø- og Teknikudvalg g det satser vi på kan ske allerede den 23. marts alternativt den
18. april.
6. Aktivitets –og festudvalg
Som det fremgår af dagsordenen har vi sat et punkt på omkring oprettelse af et fest –og
aktivitetsudvalg. Hensigten er ikke mindst at vi kan komme i gang med planlægningen af forenings
50 års jubilæum –og det er ikke en helt lille opgave. Men det er selvfølgelig også tænkt som et
udvalg der skal bistå bestyrelsen med de forskellige arrangementer vi afvikler i løbet af sæsonen.
Vi forestiller os et udvalg bestående af 5 til 7 personer, der aktivt kan hjælpe med planlægning og
gennemførelse af de forskellige aktiviteter. Og meget gerne nogle som kan bidrage med nye ideer
og input, så vi kan videreudvikle de initiativer vi allerede har gang i.
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 skut til interesseforeningerne så de har et sted, hvor
de kan opbevare deres grej og andre sager. Det er en sag vi vil prioritere højt i den kommende
sæson. Vi ser det også som en tiltrængt mulighed for at få tømt det lille lokale i foreningshuset,
hvor alle skabene er, så vi kan få udvidet kontoret.
Men der er da også lidt på plussiden. Vi har nemlig fået renset alle vores skilte med vejnumre, der
står ved Vængedalen. Så nu kan man faktisk se, hvad det står på dem.
Det er også langt om længe lykkedes for os at få den nye hjemmeside i luften. Det har holdt hårdt,
men nu er den i gang. Og så er det jo op til medlemmerne at komme med gode ideer til, hvorledes
vi kan bruge den på den bedste måde. For de teknisk interesserede kan vi lige nævne at den er
lavet i et program der hedder Wordpress, som er gratis og anvendes til hjemmeside overhele
verdenen. Hvis der en eller flere som har forstand på det og kunne tænke sig at give en hånd med
hører vi meget gerne nærmere.
Vi er selv at den overbevisning at det skal være den primære kommunikationskanal fremover,
således at vi ikke længere behøver at producere et blad. Det er både dyrt og meget
arbejdskrævende.
Strategien med at indføre Mobile-Pay til betaling har vist sig at være en god ide. Nu er vi endelig
kommet af med kontanter nede på kontoret, og vi får penge ind direkte på foreningens konto i
stedet.
Som I alle er bekendt har vi med lys og lygte søgt efter personer, som kan tage over efter Connie i
forhold til opgaven med foreningshuset og en ny havemand til erstatning for Jørgen. Vi kan nu
heldigvis fortælle at det er lykkedes. Vi har fundet en ny Connie, hun hedder Gitte, som fremover
vil stå for foreningshuset med rengøring og diverse opgaver i forbindelse med udlejning af huset.

3

Vi har også fundet det vi tror er en rigtig god erstatning for Jørgen. Og vores nye havemand er en
kvinde. Hun hedder Anni og virker velkvalificeret med kurser i maskinpasning og vedligehold og
ikke mindst beskæring af træer og buske. Så vi byder dem begge velkommen og håber at vi kan få
et godt og givende samarbejde.
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.
Spørgsmål til bestyrelsens beretning:
Anne-Marie Frankerup Petersen 903:
Hvornår skal lejekontrakten fornyes?
Gert Olsen 507:
2019
Kate Hansen 019:
Angående parkeringspladser på 000 og 100 stierne som bliver brugt af sommerbyen og 200 og 300
stierne, så det er tiltrængt med pladser. Man kan ikke forlade sin plads uden at den bliver taget af
nogle andre, så derfor; kan vi ikke få nogle flere parkeringspladser? Desuden vil vi gerne
genindføre parkerings biletter og p-vagter.
Gert Olsen 507:
I Lokalplanen som blev vedtaget få år siden er der tydeligt markeret hvor der må laves
parkeringspladser ifølge Glostrup kommune og i de områder er der allerede parkeringspladser, så
det er desværre ikke muligt at udvide området med parkeringspladser. Dette kan ses i lokalplanen.
Mht. parkeringsordningen kan den gamle ordning godt gennemføres.
ve
Ordstyrer: Er der mere til beretningen?
Beretningen er enstemmigt vedtaget.
Regnskab
Kasserer Susan Jakobsen 007 beretter.
Vi har alle fået rengskabet og kan se at vi har et overskud ifølge budgettet.
Lidt info for at komme i forkøbet på de kommende spørgsmål.
Der er 59 haver som ikke betaler til tiden som derfor får rykkergebyrer.
Vi har en vandudgift på 17.000kr. i runde tal. Her betaler vi Kamtrup for at have adgang til og
kunne aflæse vand. Der er selvfølgelig også en vandudgift for vores foreningshus og så er der
vandspild som er forskellen mellem hovedindtaget og aflæsningen hos medlemmerne.
Dette vandspild er på 8.600 kr.
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I kontordriften er der oprettet en post der hedder porto og gebyrer for at vise foreningens
medlemmer hvor dyrt det er at sende post ud.
Advokat udgifter. Her har vi haft nogle som har haft svært ved at betale.
Opsparing til jubilæum er nu på 74.000kr.
I alt skal vi tilbagebetale 98.000kr. til havelejerne.
Der var det.
Ordstyrer: Det var en gennemgang af regnskabet som man har haft tid til at studere nøje
derhjemme. Er der spørgsmål til beretningen?
Birte Rasmussen 405:
Vedligehold af Vængedalen: Fra gamle dage er denne post beregnet til asfaltering og man vidste at
på et tidspunkt skulle der asfalteres igen, det bekymrer mig lidt da jeg kan se at vi sætter 23.000
kr. af til denne post hvor der så kun er brugt 65 kr. Det ser derfor ikke ud til at vi opsparer disse
penge. Jeg kan se at vi har et overskud på 300.000 kr. og en egenkapital på 7 millioner så jeg går
ud fra at vi har råd til at betale det hvis det er. Her vil jeg bare gøre opmærksom på at på et
tidspunkt har foreningen brug for at få lagt nyt asfalt og så syntes jeg det er bekymrende hvis det
er rigtigt at vi ikke ligger penge til side.
Gert Olsen 507:
Det er ikke med bestyrelsens viden at pengene skal gå til asfalt, men vi vil gerne se på hvor der
mangler asfalt men har også overvejet at bruge pengene på vejbump for at reducere hastigheden
da nogen kører urimeligt stærkt.
Birte Rasmussen 405:
Det ville bare være smart hvis man lagde penge til side til når vi skal have lagt nyt asfalt. Så det
ikke kommer som en overraskelse. Derfor syntes jeg at der skal være en post som skal gå til den
kommende asfaltering
Gert Olsen 507:
Det lyder fornuftigt og det vil vi diskuterer i bestyrelsen.
Ordstyrer: Andre spørgsmål til regnskabet?
Jørn Lippert 601:
Jeg har hørt at der er noget som hedder skyldige kreditorer men jeg har aldrig hørt om skyldige
debitorer?
Kasserer:
Det kan jeg ikke se her og nu, men jeg vil se på det og orientere referenten så mit svar kan komme
med i referatet. Senere svar via mail: (Skyldige Debitorer kr.4.250: er blandt andet en lejer der har
betalt for en vurdering som ikke er fortaget i 2016, som først bliver i 2017.)
Lis Arendal Brandt 913:
Debitorer er dem man sender regninger til og kreditorer er dem man skylder penge.
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Ordstyrer: Andre spørgsmål til regnskabet?
Anne-Marie Frankerup Petersen 903:
I tilgodehavende medlemmer står der 117.362 kr. her står der blandt andet: andre restanser, hvad
er det?
Kasserer:
Det kan jeg ikke se her og nu, men jeg vil se på det og orientere referenten så mit svar kan komme
med i referatet. Senere svar via mail: (Andre Restancer kr. 61.562: er for meget indbetalt Aconto
for vand til vandværket, som vi først får i januar 2017.)
Anne-Marie Frankerup Petersen 903:
Bliver restanser opkrævet?
Kasserer:
Ja
Ordstyrer: Andre spørgsmål til regnskabet?
Ordstyrer: Kan man godkende regnskabet?
Regnskabet er enstemmigt vedtaget
Ordstyrer: Næste punkt er godkendelse af budgettet.
Kasserer:
Jeg har ikke noget at uddybe i budgettet, det er lavet ud fra hvad vi har af penge og her er der
budgetteret til at være 17.000 kr. i overskud, hvilket ikke er meget hvis der skulle komme
uforudsete hændelser.
Ordstyrer: Er der nogen som har spørgsmål til budgettet?
Anne-Marie Frankerup Petersen 903:
Hvad består posten ”Renovering af foreningshuset” af?
Bestyrelsesmedlem Ib Kristian Johansen:
Fundamentet synker, nogle steder 5-7cm, så der vil være et stort arbejde i at få udbedret det.
Desuden ønskes der at få lydisoleret loftet i festlokalet, eller løftet det til kip, for at få en bedre
akustik da der er meget genklang som giver unødig støj.
Ordstyrer: Er der flere spørgsmål til budgettet?
Ordstyrer: Kan budgettet godkendes?
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Budgettet er Enstemmigt vedtaget.
Ordstyrer: Pkt:5 Forslag til vedtægter:
Der er ingen forslag
Pkt:6 Forslag til ordensregler.
Ophør af §4 stk. e som lyder:
Der bliver betalt 2.000 kr. for frostsprængning hvis man ikke lukker for vandet.
Her forslår bestyrelsen et ophør.
Begrundelse:
Alle har nu vandmålere, så man betaler selv for forbrug og frostsprængninger. Bestemmelsen er
derfor overflødig.
Er der yderligere kommentarer?
Er der nogen som vil kommenterer?
Så går vi direkte til afstemning som kan klares med håndsoprækning.
Forslaget er enstemmigt vedtaget
Ordstyrer: Pkt:7 Indkommende forslag.
Her er der 2 forslag.
1. Fastsættelse af honorar for vurderingsansatte
I overensstemmelse med vedtægternes §11b stk.2 Fastsættelse af honorar for vurdering
på 2.000 kr. hvilket svarer til det gældende honorar.
Ordstyrer: Er der nogen som har en kommentar hertil?
Det er der ikke, så fortsætter vi til afstemningen.
Afstemning enstemmigt vedtaget
1 undlod at stemme
2. Forslag til byggevedtægter: Startmelding og færdigmelding
Gert Olsen 507: For at vurdere et hus er det vigtigt at vide hvornår en bygning er opført og
hvornår den er færdigmeldt. I og med at vi har en bestemmelse som siger at et byggeri skal
færdigmeldes inden for 2 år, så hjælper vi vurderingsudvalget på den måde med deres arbejde.
Derved er der ingen tvivl om hvorledes de skal forholde sig i en vurdering. Kolonihaveforbundet
har lavet en meget fin elektronisk vurderings anmeldelses rapport, hvor et hus bliver nedskrevet
med 2% hvert år i 60 år. Det som så er tilbage er restværdien. Herved undgår man kammerateri og
at skulle skønne. Bygherren har på den måde en interesse i at færdigmelde byggeriet da man
herefter kan starte afskrivningen af bebyggelsen, så man er sikker på at man får det maksimale
salgspris når den tid kommer
Ordstyrer: Det var forklaringen, er der nogen kommentarer?
nej
Kan vi tage afstemningen ved håndsoprækning?
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Kolonisterne: Ja
Enstemmigt vedtaget
2 undlod at stemme.
Ordstyrer Pkt:8 Valg til bestyrelsen
-----------Pause 10 min--------------Ordstyrer Pkt:8 Valg til bestyrelsen
Ud over Helge Thygesen 407 som ønsker genvalg mangler der 2 bestyrelsesmedlemmer af 2 år. Så
jeg skal høre om der er nogen som gerne vil være i bestyrelsen, men først vil jeg høre bestyrelsen
om de har nogle kandidater?
Bestyrelsen foreslår Sabina Bugtrup Jakobsen 310 som gerne vil være med i bestyrelsen.
Vi mangler et bestyrelsesmedlem mere, er der en som melder sig?
Der er penge, venskaber, indflydelse mm. I arbejdet.
Hvem er klar?
Casper Gaard 406 melder sig.
Sabine og Casper er valgt.
Ordstyrer: Så skal vi bruge 2 suppleanter
Suppleant for 2 år
Bjarne Gottfredsen 512 er valgt.
Suppleant for 1. År
Flemming Bajlum 101 er valgt.
Ordstyrer så er der revisor for 2 år.
Martin Empacher 620 er valgt.
Ordstyrer: Så skal vi have 2 Revisor suppleanter.
Birte Rasmussen 405 er valgt.
Anne-Marie Frankerup Petersen 903 er valgt.
Ordstyrer: Vurderingsudvalget skal bruge 3 medlemmer og 2 kandidater.
Bjarne Gottfredsen 512 (Snedker og har allerede været med i forbundets vurderings kurser)
Jesper Bang Jacobsen 221 (Smed i 18-20 år.)
Allan Bartz Pedersen 613 (ikke til stede)
Steen Larsen 112 (Tømrer i 21 år.)
Claus Nielsen 606 (Bygningsmaler i 30 år.)
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Gert Olsen 507: Jeg vil gerne give et kommentar til vurderingsarbejdet. Det som det handler om er
at prissætte i forhold til forbundet vurderingsregler og takster. Det er et arbejde for at fastsætte
prisen. Der er en forudsætning at man deltager i nogle kurser hvor man lærer diverse skemaer at
kende og at man får et kursus i vurderingsreglerne som er rimeligt omfattende. Derfor forventes
det også at man sammen med vurderingsmænd fra andre kolonihave-foreninger kommer med ud
for at vurdere 5-6 gange så man er klædt på til opgaven.
Så er i klar over hvad der forventes.
Der bliver stemt.
Stemmeudvalget trækker sig for at tælle stemmer og generalforsamlingen holder pause imens.
------Pause slut--------Ordstyrer: Efter afstemningen er følgende blevet valgt til vurderingsudvalget.
Bjarne Gottfredsen 512
Claus Nielsen 606
Jesper Bang Jacobsen 221
Ordstyrer: Så skal vi bruge 2 suppleanter til vurderingsudvalget.
Janne Dyhrberg 629:
Det har mig ikke været bekendt at der har været brug for suppleanter til vurderingsudvalget, så
hvorfor skal der være det nu?
Gert Olsen 507:
Fordi vi gerne vil have nogle reserver så vi ikke får nogle pludselige skift hvor vi som nu står med et
helt nyt vurderingsudvalg som endnu ikke er i stand til at vurdere foreningens huse. Vi må trække
på andre foreninger nu når vi skal have vurderet et hus indtil vores egne vurderingsmænd er klar
til opgaven.
Ordstyrer: vi bruge 2 suppleanter til vurderingsudvalget.
Steen Larsen 112 er valgt.
Leif Pedersen 730 (Typograf og gør det selv håndværker) er valgt.
Herefter skal det indbyrdes bestemmes hvem der er 1. Og 2. Suppleant om informere bestyrelsen
herom.
Ordstyrer: Pkt:9 kandidater til Festudvalget
Der er skrevet et par ord om festudvalget som jeg vil læse op.
Foreningen fejrer i år 2019 50 års jubilæum for foreningens oprettelse, så med henblik på at
varetage de forberedelser der måtte være, foreslår bestyrelsen at vi nedsætter et festudvalg. Her
vil festudvalget bistå bestyrelsen med den løbende planlægning og gennemførelse.
Er der nogen kommentarer?
Gert Olsen 507: Der har været snak længe om et festudvalg, som ikke er blevet til noget. Det er
ikke noget nyt emne, men ikke desto mindre et vigtigt emne, så derfor tilskynder bestyrelsen at
folk melder sig så vi kan få et ordentligt 50 års jubilæumsfest og så kan der måske også komme
nye synspunkter, som kan give noget mere liv til foreningen.
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Arbejdet består blandt andet af at arrangere spisning, musik, aktiviteter og søge om diverse
tilladelser af brandvæsenet og politiet mm. til jubilæumsfesten, men også til at arrangere
loppemarked, grisefest og måske kommende Sankt hans aften i vores kommende bålsted.
Det er noget som bestyrelsen tager sig af nu men som også tager bestyrelsens tid væk fra vigtigere
emner som at hjælpe med haveforeningens lejeres problemer.
Det er et ønske fra bestyrelsen om at vores foreningshus gerne må summe af liv og aktiviteter og
her kunne det jo også være at et kommende festudvalg kunne komme med inspiration hertil.
Der er et stort behov for et festudvalg og der vil selvfølgelig være en kontaktperson tilknyttet fra
bestyrelsen til informere om ønsker mm.
Ordstyrer: Er der nogen kommentarer?
Nej
Så skal vi bruge 5-7 stykker.
Hvem er friske?
Steen Larsen 112
Lejla Wøbbe Petersen 003
Gunner Rasmussen 405
Der mangler stadig et par stykker
Så er der nogen som gerne vil, kan man stadig melde sig.
Det opfordres hermed dig kære læser, hvis du gerne vil være med til at planlægge og hjælpe
fællesskabet med at have det sjovt, kan du godt melde dig. Du skal bare give besked til
bestyrelsen. Det ville glæde os J
Ordstyrer: Så er vi nået til eventuelt: Her kan man sige hvad man har lyst til og jeg
Erik ordfører syntes at bestyrelsen gør det godt og er glad for den indsats de gør.
Malene Have 620:
I børneudvalget er vi begyndt at snakke samme om hvordan vi kan bidrage til festerne hvor vi kan
være der og lave noget for børnene, så det er på et børnefamilie niveau hvor vi efterhånden er en
god lille gruppe. vil vi gerne opfordre andre til at være i denne gruppe og det nemmeste er at finde
os på Facebook ”Ejbyvænges Børn og Unge”
Jesper Bang Jacobsen 221:
Informerer om sin sag mht. Vandmåler men da enkeltsager ikke bliver diskuteret under
generalforsamlingen er det derfor streget fra referatet.
Ordstyrer: Vi behandler ikke enkelsager her, der henvises til kontortiden om mandagen. Er der
andre som har noget under eventuelt?
Det er der ikke så vil jeg give formanden ordet til en afsluttende bemærkning.
Gert Olsen 507:
Jeg vil beklage at der ikke er så mange fremmødte som vi havde håbet på, men er ellers
taknemmelig for en god ro og orden og vi glæder os til at se jer til flags hejsning d.2.april og så
ønskes i en god sæson.
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