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Bestyrelsens beretning for 2018
Året der gik
Så er der endnu gået en sæson! Men sikke
en sæson – en sommer med hedebølge, åbne
vinduer døgnet rundt, men ingen pølser på
grill kul. En sæson der helt sikkert vil blive
husket som en af de bedre
Bestyrelsens sammensætning.
Helge Thygesen valgte at gå af som formand
i efteråret 2018 og bestyrelsens sammensætning ser derefter ud som følger:
Formand Casper Gaard (406)
Næstformand
Kasserer Susan Jakobsen (007)
Sekretær Sabina B. Jakobsen (310)
Bestyrelsesmedlem Ib Johansen (401)
Bestyrelsesmedlem Lasse Røschmann (512
Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen(416)
Suppleant 2 år Bjarne Gottfredsen (512).
Suppleant 2 år Gert Olsen (507).

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder,
kontorvagter osv. på linje med de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Praktiske forhold.
Ny lejekontrakt:
Der er indgået en ny lejekontrakt mellem Ejbyvænge og Kolonihaveforbundet, der vil
være gældende i 25år. Denne har fokus på
overholdelse af kontrakter, problemer med
helårsbeboelse, brug af pesticider mm.
Endvidere bliver vi nu pålagt at indføre ventelister i forbindelse med hussalg.
Formand
Casper Gaard 406

Næstformand

Hussalg:
Vi har i det kommende år konstateret at vurderingsudvalget langt fra har fungeret optimalt, så bestyrelsen vil fremadrettet foreslå
at benytte et eksterne vurderingsfolk indtil
haveforeningen igen har sit eget kvalificerede
vurderingsudvalg.
Ydermere anbefaler bestyrelsen at kolonihaveforbundet fremadrettet varetager foreningens hussalg, da juraen i forbindelse med en
haveoverdragelse efterhånden er blevet meget kompleks.
Husk: Ingen salg af haver efter 1. november. Dødsboer undtaget.
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.
Kontortider.
Kontortiden er som bekendt mandag mellem 18 og 19. Dog holder vi kun åbent hver
anden mandag i juli og august måned. Så
er der nemlig også en mulighed for, at vi i
bestyrelsen kan holde lidt ferie ind i mellem. Som noget nyt vil vi have telefontid om
mandagen i ovenstående tidsrum på
20465369.
Brandforsikring:
Der er kommet nye regler vedrørende brandforsikring, som nu er lovpligtig. Bestyrelsen
vil indhente et fælles tilbud på en brandforsikring.

Socialt fællesskab
Arrangementer:

Kasserer
Susan Jakobsen 007

Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Sabina Jakobsen 310 Kirsten Nielsen 416
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Eftersom vi har 50 års jubilæum i år, har bestyrelsen ikke kapacitet til at afholde yderligere arrangementer, men festglade kolonister er meget velkomne til at byde ind med
initiativer.

Tak!
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
havemændene, for det store arbejde de har
udført i det forgangne år.
Desværre måtte vi sige farvel til Anni, der har
fået et nyt job. Tak for indsatsen til hende
herfra.
Som altid en stor tak til Gitte for at passe vores foreningshus
Stor tak skal der også lyde til vores flagmand
Ib (have 314), som hver søndag, på mærkedage og i al slags vejr, sørger for at hejse og
nedtage flaget.
En stor tak til den anden Ib(401) ligeledes,
som altid søger for op og aflåsning af stibomme udenfor sæsonen.

Afslutning.
Bestyrelsen vil gerne slutte af med at takke
foreningens medlemmer
I det kommende år vil vi meget gerne se nye
kolonister, der melder sig til at yde en indsats for foreningen. Det er jo medlemmerne
som er foreningen, og jo mere vi løfter i samlet flok, kan vi sammen videreudvikle vores
forening til gavn for os alle sammen.
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