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Denne smukt tilplantede kumme
er en af de fem, der er placeret
rundt i Sommerbyen.
Sanne fra bestyrelsen er kreatøren!
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Efter en lidt kølig 
sæsonopstart i 
starten af april 
har vejret artet 
sig fra sin rigtig 
gode side med 
masser af sol. Så 
i skrivende stund 
kan jeg kun sige, 
at vi alt i alt har 

haft en mindeværdig sæsonstart. 
Årets generalforsamling forløb godt, 

med en god spørgelyst, og med en god 
og kompetent styring af foreningens nye 
dirigent. Deltagerantallet i år var ikke 
prangende, hvilket kan skyldes de utrolig 
mange forslag, som en af vore haveejere 
havde stillet til årets generalforsamling, 
hvoraf mange var gentagelser af tidligere 
års forslag, som tidligere generalforsam-
linger havde stemt ned.

Som sædvanlig supplerede jeg den 
skriftlige beretning med en mundtlig beret-
ning, som indeholdt nogle lidt mere dags-
aktuelle forhold. 

Da så relativt få var til stede på general-
forsamlingen, har vi i bestyrelsen valgt at 
gengive den mundtlige beretning her.

Formandens mundtlige beretning fra 
generalforsamlingen d. 24. april 
Som sædvanligt tillader jeg mig, at gå ud 
fra, at I alle har læst og sat jer godt ind i 
den skriftlige beretning, som alle har fået 
i Ejby Posten nummer 1. Den er også i år 
ret omfattende. Jeg håber, at I har noteret 
alle de spørgsmål som I hver især måtte 
have til den.

I den mundtlige beretning vil jeg for-
søge at give jer de seneste og mest dagsak-
tuelle informationer.

Det er dejligt, at livet igen kan leves 

mere normalt og vi kan gennemføre gene-
ralforsamlingen under lidt mere normale 
forhold. Når dette er sagt, vil jeg alligevel 
bede om, at vi fortsat tænker os om, viser 
hensyn og passer godt på os selv og hin-
anden.

Det er selvfølgelig trist, at vi og alle 
vore underafdelinger, heller ikke i 2021 
havde mulighed for at gennemføre alle de 
tiltag som vi plejer og som vi gerne ville 
have gjort. Det ændrer vi nu på her i år. 
Flere fra bestyrelsen, har som sædvanligt, 
holdt vort årlige fællesmøde med alle for-
eningens underafdelinger, og jeg kan love 
jer, at der vil blive gennemført ganske 
mange aktiviteter i 2022.  

På renovationsområdet kan jeg supplere 
den skriftlige beretning lidt. 

Vi ved nu, at vi fra den 1. maj 2022 
skal sortere Mad- & Drikkekartoner i 
bøtten med plastic, og stille Tekstilaffald 
ud til storskrald. Glostrup Forsyning har 
lovet bestyrelsen, at de – 1. gang de delte 
plasticposer ud til os sidst i marts, har lagt 
en informationsskrivelse til alle, enten i 
postkassen eller – hvis der skulle være en 
enkelt haveejer, som endnu ikke har fået sig 
en postkasse – under låget på dagsrenovati-
onsbeholderen (renovationsstativet).

Som jeg skrev i den skriftlige beret-
ning, har vi besluttet at fortsætte arbejdet 
med at foretage TV-inspektion af kloakrør 
og -brønde i haverne i udvalgte områder 
af foreningen. I den forbindelse kan jeg 
oplyse, at vi her i foråret går i gang med 
TV-inspektion af alle haver på Erantisstien, 
Julerosestien og Druestien. I efteråret fort-
sætter vi dette arbejde på udvalgte stier på 
Øen. 

Jeg har tidligere omtalt, at vi har fået ny 
købmand - Pernille Piepgrass - her fra den 
1.4.2022. Det er bestyrelsens klare overbe-

Fra formanden
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visning at en haveforening på vor størrelse 
bør have sin egen købmand. Det tror vi, at 
I alle er enige med os i. 

Men en ny købmandsbutik kan kun 
eksistere hvis vi støtter op om købmanden 
og lægger nogle af vore handler der, så det 
vil jeg på egne og bestyrelsens vegne opfor-
dre jer til at gøre.

Jeg er sikker på, at mange af jer alle-
rede har hørt, at vor havemand Brian har 
sagt sit job op og er stoppet den 31. marts 
2022. Bestyrelsen er gået i tænkeboks for 
en afklaring af, om vi fremover har brug 
for en fuldtids havemand. I givet fald skal 
vi have afklaret hvilken profil en fremtidig 
havemand skal have. Brian var gartnerud-
dannet og har derfor fået en ganske høj løn. 

Kompetencerne for en ny havemand 
behøver ikke nødvendigvis svare overens 
med Brians.

Bestyrelsen vil selvfølgelig, i en over-
gangs periode, sørge for at alt nødvendigt 
havemandsarbejde vil blive udført helt som 
normalt, ved at udlicitere udvalgte opgaver 
indtil vi har fundet en varig løsning.

Vi skal senere i dag behandle regnskabet 
og formelt godkende det. - Alt i regnskabet 
som bestyrelsen og vore kritiske revisorer 
alle har underskrevet, kan vi selvfølgelig stå 
inde. Herunder, at der ikke på det tidspunkt 
hvor vi afsluttede regnskabet for 2021 - 
sammen med foreningens Bogholder og 
Statsautoriserede revisor - var rejst nogen 
former for krav mod foreningen, som ikke 
fremgår af regnskabet.

Jeg bliver derfor nødt til her i dag at ori-
entere jer om, at foreningen den 11. marts 
2022 er blevet stævnet og tilsagt i en retssag 
mod Glostrup Kommune og Sommerbyen 
Ejby m.fl. af en af vore haveejere.             

Kravet mod Glostrup Kommune og os 
lyder på 48 mio. 350.000 kr. 

Teksten på sagen lyder:
Vedrørende klager over container-

pladser i Sommerbyen Ejby, og mang-

lende generalforsamlingsbeslutning, da 
det ikke har været forelagt generalfor-
samlingen som et punkt på dagsordenen, 
men alene under formandens beretning, 
og er derfor ugyldig.

Tiden må vise hvordan den sag lander. 
Pt. afventer vi Glostrup Rets næste skridt.

Så vil jeg fortsætte med noget mere 
positivt. 

Da det er flere år siden, at vi har holdt 
Sankt Hans aften i foreningen har bestyrel-
sen besluttet, at vi vil gøre noget ekstra ud 
af det i år, selvom Sankt Hans aften falder 
på en torsdag. - Så udover det program, som 
I alle har læst i Ejby Posten, har vi hyret et 
band som kommer og spiller for os i teltet 
fra kl. 20 til 23. Og Glostrup Kommunes 1. 
viceborgmester, Dan Kornbek Christiansen 
kommer og holder båltalen kl. 21.30.

Endelig vil jeg gentage mig selv og 
minde jer alle om, at vi holder vor 60 års 
jubilæumsfest, lørdag den 9. juli. – I 
bedes alle se godt efter indbydelsen som 
bestyrelsen omdeler i alles postkasser i 
starten af maj måned.

Vi starter dagen med fælles morgenbord 
for alle haveejere, hvor vi også inviterer 
Sommerbyen Ejbys venner og samarbejds-
partnere. 

Lørdag aften holder vi den store jubi-
læumsfest, hvor alle haver kan deltage 
gratis med en repræsentant, og hvor man 
kan tilkøbe én deltager billet. Prisen for en 
deltager er ikke endelig fastsat.

Søndag middag, den 10. juli har besty-
relsen udarbejdet et program rettet mod 
familier med børn og barnlige sjæle. Det vil 
I alle høre nærmere om.

Så husk nu at sætte et stort kryds i jeres 
kalendere i weekenden den 9. og 10. juli.

Og så en sidste gang – ”alle gode gange 
3 siger man”. – Vi mangler fortsat en 
Flagmand. Hvis vi ikke finder en, bliver 
konsekvensen at vi ikke kan flage i forenin-
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gen, som vi mener, at vi burde gøre. – Er 
der ikke 1 eller 2 som melder sig? - Kom 
nu!

Til slut vil jeg sige tak til Sporten, 
Hyggeklubben, Søens Folk, Festudvalget 
og til alle øvrige arrangører af fællesar-
rangementer. - Tak fordi I alle -trods de 2 
Corona år - har magtet at fastholde jeres 
store engagement, og holde gejsten, så vi 
her i sæson 2022 kan gennemføre en masse 
dejlige arrangementer.  

Der skal afslutningsvis lyde en stor tak 
til alle mine bestyrelseskolleger og øvrige 
generalforsamlingsvalgte tillidsfolk. Samt 
til den lange række af andre medlemmer, 
som – hver på deres måde – har gjort, og 
fortsat gør – et stort stykke arbejde for livet 
i Sommerbyen Ejby.   

Ingen Nævnt – Ingen glemt!
Med disse ord lægger jeg den skriftlige, 

og den mundtlige beretning ud til general-
forsamlingens drøftelse. 

Formand for Sommerbyen Ejby
Hans Vedderkop

I sidste nummer af Ejby-Posten efterlyste 
vi haveejere der har haft have i mere end 
50 (eller 60) år eller som har været med fra 
begyndelsen. Listen over dem der har meldt 
sig står herunder. 

Skulle der eksistere andre der har været 
med så længe og endnu ikke har meldt sig, 
så bedes de gøre det hurtigst muligt. 

Kontakt redaktøren Per Svindt på 
svindtpc@gmail.com eller på mobil 2027 
2071.

Dette er navnene på de haveejere der har 
været med i over 50 år eller været med fra 
starten:

Har været med fra starten
Knud Jensen, Fasanstien 12, have 760 har 
været med i 60 år, (fra starten).

Har været med i mindst 50 år
Antje Christensen, Hyacintstien 1,
Have 285. Har haft have i 56 år.
Hans Poulsen, Margeritstien 2, have 160.
Har haft have i 54 år.
Aase Ziegler,  Orkidestien 7, have 239. 
Har haft have i 57 år.
Max Lawsen, Irisstien 16, have 582. 
Har haft have i 50 år.
Freddy og Hanne Kristiansen, 
Krokusstien 2,
have 976, har haft have i 54 år.
Kjeld Vedderkop, Høgestien 3, have 719,
har haft have i 55 år.
Knud og Dorrit Magnussen, 
Bogfinkestien 12,
have 683, har haft have i 59 år
Ruth Larsen, Orkidestien, have 247, 
Har haft have i 50 år.

Med venlig hilsen 
Festudvalget

50 og 60 års jubilarer

Kontortider 2022

Fra april til oktober:
Hver onsdag fra kl. 17.30 til 18.30:
Vi startede den 20. april, og slutter den 5. 
oktober. Undtagelsen er den 3. august, hvor 
der er lukket pga. pensionistfesten.

November - december:
Søndag den 6. november og søndag den 
4. december kl. 10 til 12 er der almindelig 
kontortid.

Hvis der sker ændringer, vil det fremgå 
af foreningens hjemmeside, Facebook og 
opslagstavlen på Statenegården.

Bestyrelsen
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På generalforsamlingen den 24. april, var 
der valg af to nye bestyrelsesmedlemmer, 
idet Klaus Storbank og Lars Øksnebjerg af 
private grunde ikke ønskede genvalg.

Jens-Jørgen Sumborg og Michael Andersen 
blev valgt. Vi byder dem velkommen og ser 
frem til et frugtbart samarbejde.

Jens-Jørgen har tidlige-
re siddet i bestyrelsen 
og har været suppleant 
de sidste 4 år. Det er 
også ham der tager sig 
af vores vandmålere. Vi 
er glade for han gen-
indtræder i bestyrelsen.

Michael Andersen er 
et nyt ansigt i besty-
relsesregi. Vi kender 
til hans arbejde som 
vurderingsmand, hvor 
han har vist sig at være 
meget effektiv. Derfor 
glæder vi os til at gøre

brug af hans arbejdskraft.

Da Jens-Jørgen fratrådte som suppleant, så 
skulle der vælges en ny. 

Valgt blev Henriette Korning Ove. Hun 
er indstillet på at gøre brug af sin ret til at 
deltage i bestyrelsesmøderne. Hun har også 
tilbudt sin hjælp til de forskellige udvalg.

Vi ser frem til Hen-
riettes samarbejde og 
byder hende velkom-
men i bestyrelsesregi.

Med venlig hilsen
Redaktøren

Nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen efter to nye medlemmer blev 
valgt ind: Stående fra venstre: Michael 
Hundborg, Pernille Jensen, Michael 
Andersen, Susanne Gram, Tina Moreton, 
Karsten Lindholm og Hans Vedderkop. 
Siddende: Sanne Petersen, Harly Gøtterup 
og Per Svindt
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Som til alle andre store arrangementer, så 
er det ikke tilladt at ryge i teltet. Der er 
rygeområde bag festteltet ud mod boldba-
nen, hvor der er tag over, hvis det skulle 
blive regnvejr. Vi håber rygerne har forstå-
else for dette.

På selve dagen vil vi gerne opfordre alle 
haveejere til at flage, så man fornemmer 
det er en festdag. Husk dog på, at enten 
skal flaget tages ned inden man går til 
fest, eller du må få en til at gøre det inden 
solnedgang.

Vi startede billetudleveringen i weekenden 
den 14. og 15. maj. Om lørdagen var der 
virkelig run på. Haveejerne stod nærmest 
på nakken af hinanden. Mange skulle hente 
billetter til mange naboer, andre til hele 
stien. Ikke alle havde havenumre med, så 
det forsinkede processen, hvilket betød 
lange ventetider. 

Der blev udleveret 560 billetter i week-
enden.  Den 30. maj blev der udleveret 75 
billetter. Den sidste udleveringsdag var 
den 8. juni på Statenegården, hvor der blev 
udleveret 31 billetter. Der er sammenlagt 
udleveret/solgt 665 billetter, heraf er de 
205 betalende.

Vi forventer at tallet lander på ca. 700 
billetter.

Til 50 års jubilæet blev der udleveret/
solgt 806 billetter, hvoraf de 300 var beta-
lende, hvilket næsten er 100 færre solgt i år.

Festudvalget

Søndag den 10. juli
Eftersom det er en voksenfest om lørdagen, 
så skal der selvfølgelig også være noget for 
børnene dagen efter. Der vil være mange 
aktiviteter for børnene. Der vil bl.a. være 
hoppeborge for både de mindre og de lidt 
større børn, rodeotyr, sumobrydning for 
børn, ansigtsmaling og m.m.

Der vil være gratis is og pølser til bør-
nene.

Til de voksne der trænger til en repara-
tionspilsner, så bliver der solgt øl og vand 
samt is og pølser.

Festudvalget

Om jubilæumsfesten og rygning

Billetsalget 
til jubilæumsfesten

Det er nu ca. 5 år siden at de første parke-
ringspladser til trailere blev udlejet til SE’s 
haveejere. Dvs. at det nu er tid til at forny 
de lejeaftaler som blev indgået i 2017. 
Prisen for en ny periode på 5 år er uændret 
kr. 500,- pr. plads som besluttet på general-
forsamlingen den 17/4 2016.

De haveejere der har en trailerplads vil 
derfor modtage en skrivelse omkring for-
længelse for de næste 5 år. Såfremt I ønsker 
at beholde jeres plads, skal skrivelsen retur-
neres til bestyrelsen i underskrevet stand.

Alternativt er I velkomne i kontortiden 
på Statenegården eller kontakte kasserer 
Karsten Lindholm.

Beløbet vil blive opkrævet sammen med 
havelejen for 3 eller 4 kvartal 2022.

Mvh.
Bestyrelsen

Trailer-
parkeringspladser
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JA-RADIO & TV
Reparation og køb og salg af 

nyt og brugt

Alt i antenner
Udlejning af mikrofon- og 

festanlæg.

Telefon 38881764
info@ja-radio.dk

Jesper Andersen
Howitzvej 71, 2000 

Frederiksberg

Jeg har have i 
Sommerbyen Ejby

MURER · TØMRER · VVS · KLOAK

Kontakt os

Tlf.: 36 70 27 00 · info@combibyg.dk · www.combibyg.dk

KLINIK FOR FODTERAPI
Elisabeth Ege Brandt

Telefon 2990 4989
Ejbydalsvej 18
2600 Glostrup

www.fodbutikken.dk  elisabeth@fodbutikken.dk
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Det praktiske arbejde med haveoverdragel-
ser i Sommerbyen Ejby foretages altid af 
Sommerbyen Ejbys advokat Klaus Lunøe, 
Advokatfirmaet Lunøe / Schack Petersen.

Ved vurderingen af din have, får du udle-
veret en klar beskrivelse af haveoverdra-
gelses-proceduren, som du skal følge. – 
Beskrivelsen finder du også på foreningens 
hjemmeside, www.sommerbyenejby.dk Du 
kan også få den udleveret på kontoret i 
kontortiden.

Tinglysning
Advokatfirmaet sørger for indhentning af 
tingbogsattesten.

Pris 
Sælger betaler et gebyr på kr. 6.000 inkl. 
moms til dækning af omkostningerne ved 
haveoverdragelsen. Gebyret dækker alle de 
faktiske omkostninger, som er forbundet 
med den standard overdragelsesprocedure, 
som bestyrelsen har aftalt med advokatfir-
maet. Herunder den med os aftalte afreg-
ningsprocedure for havesalget, og den med 
os aftalte afregningsprocedure for vand og 
el. Det nævnte gebyr dækker også gebyret 
(p.t. kr. 175) til Tinglysningsretten for ind-
hentning af tingbogsattesten. 

Advokatfirmaet tilbageholder gebyret i 
købsbeløbet, som køber altid – i forbindel-
se med haveoverdragelsen skal indbetale til 
advokatfirmaets deponeringskonto (gælder 
alle haveoverdragelsessager). 

Sælger, får restkøbesummen, minus evt. 
skyldigt beløb til Sommerbyen Ejby, udbe-
talt, når sagen er afsluttet og købers fortry-
delsesfrist er udløbet.

Da vi har rigtig mange tinglysnings-
problemer ved haveoverdragelserne, har 

Haveoverdragelser og tinglysning 
i Sommerbyen Ejby

vi besluttet at opkræve et depositum på 
kr. 10.000 - hos køber - i alle de haveover-
dragelsessager hvor der tidligere har været 
tinglyst adkomst i haveejers hus.

Depositum skal - hvis andet ikke er 
aftalt mellem køber og sælger – altid beta-
les af køber.

Er du i tvivl om noget i forbindelse 
med din haveoverdragelsessag, er du selv-
følgelig altid velkommen til at kontakte 
bestyrelsen i kontortiden eller kontakte 
advokatfirmaet.

Advokatfirmaet Lunøe / Schack Petersen
Ny Adelgade 5, 1.
1104 København K

Kontakt advokatfirmaet i deres åbningstid, 
mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.30, og 
fredag kl. 9.00 – 15.30. - Personlig henven-
delse kan ske efter aftale. 

Telefonisk henvendelse: +45 70 20 80 
31. E-mail: info@boligadvokater.dk

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

Torsdag den 23. juni:
Hoppeborge for børnene ved Sporten fra kl. 
16.30 til 21.30.

Slikposer til børnene uddeles fra kl. 
18.30 til 19.15 – og kun i dette tidsrum – 
også ved Sporten.

Sporten sælger pølser, øl og vand i tids-
rummet 18-23.

Båltalen holdes kl. 21.30 samtidig med 
at bålet tændes.

Festfyrværkeri kl. 23.00
Med venlig hilsen

Festudvalget

Skt. Hans aften
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v/Kurt Wolf, aut. VVS-installatør og kloakmester. Wolfvvs.dk

Mobil: 40 25 26 97, mail: kurt@wolfvvs.dk

Tilbud i Sommerbyen Ejby:

Udskiftning af 30 liters el-vandvarmer, kr. 3.950,-

Udskiftning af ifö toilet og sæde, kr. 4.150,-
Begge tilbud er inkl. moms og montering. Vi tager forbehold for, at vandet kan lukkes til huset 
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v/ Simon Larsen · Slangerup

Besparelse pr. år

Beregnet ud fra et parcelhus på 130 kvm, som skifter fra oliefyr 
til varmepumpe. Lad os beregne hvor  meget du kan spare! - Ring nu: 23 36 52 53are! Ring nu: 23 36 52 53

Se Teknologisk instituts positivliste over 57 varmepumpeanlæg: www.vav rmrmepepumumpepeinfo.dk/k/k///////838383838383883833333333333333333

med et varmepumpeanlæg
SPAR PENGE OG ENERGI

ved at installere et  

varmepumpeanlæg,  

der erstatter dit oliefyr  

eller din elvarme.

Tlf. 23 36 52 53
www.klimaconsult.dk

Har du selv købt et anlæg, kan vi montere det for kr. 1500-4000,-

Klima Consult

g

TILBUD
Mitsubishi SF25 - KUN

14.900,-
 SPAR 2.600,-  SSSSSSSSSSPPPPPPPPAAAAAAARRRRRR 2222.66000,-

Inkl. montering

1010A
U

TO
RIS

ERET IN
STALLATION                                         5 ÅRS GARANTI PÅ ØVR

IG
E D

E
LE

.
GENERALAGENT KINNAN AS     TLF. +45 86178700

www.paannasonicvarmemeeeeeeppupupupupuuuup mmpmpmpmpmpmpppenenenenenen ddddd.dd.dkkkkkkk

HUSK at gå ind på foreningens hjemmeside, 
der står mange nyttige oplysninger. 

Adressen er 
www.sommerbyenejby.dk
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Kære P-plads ejere i Sommerbyen Ejby

for din regning.
Det samme gælder pladser, som ikke 

er anlagt med godkendt P-plads materiale.
Og så er der lige det med P-skiltet på 

jeres pladser. Der er skilte i mange for-
skellige variationer, men bestyrelsen har 
besluttet, at alle skal have det officielle 
parkeringsskilt, som pt. er hvidt med sorte 
tal, der nemt kan aflæses. Det skal bestilles 
hos os på parkering@sommerbyenejby.dk, 
og koster for tiden kr. 225. 

Hvis din P-plads slet ikke har et skilt, så 
skal du se og få bestilt et lidt hurtigt. Efter 
den 15. juni 2022 vil vi gå alle pladserne 
igennem og hvis der ikke er skilt på pladsen 
og vi ikke har hørt fra dig, så går vi ud fra, 
at du ikke længere er interesseret i pladsen 
og at vi derfor kan sælge den til anden side. 
Du skal derfor kontakte os hurtigt, hvis du 
ikke vil risikere at din plads bliver solgt 
til en anden og så skal du se at få bestilt 
et skilt.
Hav en rigtig dejlig sommer.

Parkeringsudvalget

Som I nok ved, er vi mange, der gerne 
vil parkere vores biler her i vores dejlige 
Sommerbyen Ejby. Det giver en del udfor-
dringer, da vi kun har den plads, vi nu 
engang har. Vi har alle skrevet under på at 
vi skal vedligeholde vores pladser og det vil 
sige at slå græsset rundt om den og holde 
den fri for ukrudt. Det gør de fleste også, 
men der er nogle, der glemmer det. Vi kan 
her hjælpe med en god huskeregel. Når du 
slår græsset i din have, så slå det også på 
din P-plads. 

For at udnytte pladsen bedst, er vi i gang 
med at kigge vores P-pladser efter for at se, 
om vi kan flytte lidt på dem, så der måske 
kan blive plads til flere. Der er desværre 
alt for mange P-pladser, der ikke er anlagt 
efter anvisningerne, eller slet ikke anlagt 
og det vil bestyrelsen følge op på i løbet 
af sommeren 2022. Hvis du har fået anvist 
en plads, som du endnu ikke har anlagt, så 
skal du gribe skovlen og komme i gang. 
Hvis pladsen stadig ikke bliver anlagt, vil 
du modtage et påbud fra bestyrelsen og 
næste skridt vil være, at den bliver anlagt 

Mærkedage

Henry Munk Nielsen, 
Tulipanstien, fylder 
80 år den 1. august. 
Henry har haft haven i 
omkring 49 år. I tider-
nes morgen var han 
neget aktiv i Sporten,

både som aktiv og som leder. Dog var det 
arbejdet med børnene og fodbold, hvor han 
var holdleder, der stod hans hjerte nærmest.
Henry har også været tidtager ved 
Ejbyløbet.
Redaktionen sender et stort til lykke med 
dagen.

Mærkedage

Marianne Pedersen, 
Hyacintstien, fyldte 70 
år d. 12. maj.

Marianne er et kendt 
ansigt i Sommerbyen. 
Hun er formand for 
både Hyggeklubben og

Festudvalget og gør et kæmpe arbejde for 
foreningen. Hun er også en af foreningens 
syngepiger.
Naboer på stien og redaktionen iler med et 
forsinket til lykke
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Rekorderne fortsætter åbenbart hele tiden.
2020 var det tørreste forår der nogensinde 
er målt med 73 mm nedbør. 

Februar i år var den vådeste der 
nogensinde er målt med hele 109 mm. I 
Sommerbyen dog ”kun” 89 mm.

Til gengæld har marts været den tørreste 
nogensinde med 4,1 mm, som samtidig var 
den mest solrige med 239 timer. 

I Sommerbyen faldt der kun 2 mm. Det 
er tvivlsomt om den rekord nogensinde 
bliver overgået.

År 2020 2021 2022
Marts 15 mm 48 mm 2 mm
April 22 mm 26 mm 34 mm
Maj 36 mm 80 mm 80 mm

Redaktøren

Vejret samt nedbør

Vær opmærksom på at Flügger er flyt-
tet fra Islevdalvej til Erhvervsvej nr. 25.
Åbningstider: mandag-fredag 6.00-18.00, 
lørdag og søndag 10.00-14-00.

Man skal blot oplyse, at man kommer 
fra Sommerbyen Ejby og fortælle konto-
nummeret: 534648.

Med venlig hilsen bestyrelsen

25 % rabat hos Flügger

Beholder til haveaffald

Hvis du vil stille haveaffald frem 
i en beholder, så skal det være i 
en godkendt beholder på 240 liter. 

Beholderne koster kr. 650.

Beholderne bliver frit leveret i 
haven i monteret stand, og regning 
vil blive sendt til din hjemme-
adresse, når Ebbe Grønne har 
modtaget den fra dig.

Du kan bestille på tlf. 40 26 14 26, 
eller mail: ebbe@groennesmiljoe.dk
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Godkendelse af byggeriet 
Når du modtager godkendelsen af dine 
byggeplaner fra kommunen, kan du gå i 
gang med byggeriet.

Foreningen modtager besked direkte fra 
kommunen om alle godkendelser af byg-
gerier i foreningen, så du behøver ikke give 
os kopi af den tegning, som du har fået 
godkendt af kommunen.

Når du er færdig med byggeriet
Når du har afsluttet dit byggeri, skal du 
give foreningen en besked herom. Dette 
skal ske senest 2 år efter du har fået god-
kendelsen. Kommunen beder dig ikke om 
en færdigmelding. Bestyrelsen vil herefter 
foretage en besigtigelse af din bebyggelse. 
Det vil sige, at vi opmåler den samlede 
bebyggelse og kontrollerer, at den svarer til 
de af kommunen godkendte tegninger, samt 
at alt byggeri er placeret på din grund, som 
vist på tegningerne.

Besigtigelsen aftaler du på foreningens 
kontor i kontortiden, når du færdigmelder 
dit byggeri. En besigtigelse koster kr. 500.

Når du ønsker at bygge nyt, skal du ansøge 
kommunen om godkendelse af det byggeri, 
du planlægger. Se nærmere vejledning i 
Lokalplan EL 30, som er udleveret til alle 
haver, og kan findes på vores hjemmeside 
www.sommerbyenejby.dk eller på kommu-
nens hjemmeside, www.glostrup.dk. Her 
finder du reglerne for bebyggelse. 

Du skal indsende ansøgning digi-
talt via den fælleskommunale digitale 
ansøgningsportal; ny.bygogmiljoe.dk – i 
al fald hvis du ønsker en forholdsvis 
hurtig sagsbehandling. 
 Du kan også se procedure-
beskrivelsen på vores hjemmeside, 
www.sommerbyenejby.dk

Du skal altid søge godkendelse, hvis du 
vil ændre på bebyggelsens udvendige mål 
eller på bygningers placering på grunden.

Hvis du er i tvivl om, hvordan tegninger 
bør udformes og hvad man må/ikke må, er 
du velkommen til at komme på foreningens 
kontor i en kontortid og få lidt gode råd og 
vejledning. Kommunen kræver ikke gebyr 
for godkendelse af byggeplaner, og forenin-
gen kræver ikke gebyr for rådgivning.

Byggesagsbehandling - inden du bygger, 
bygger om eller til

Har du brug for luft – til din cykel, trille-
børhjul eller din bil, så er det nu muligt at få 
det pumpet nede ved maskinhuset. 

Slangen er placeret mellem varme-
pumpen og porten.

Man er ikke afhængig af om haveman-
den er der, da pumpen er placeret uden for 
huset. Du kan få luft på alle tider af døgnet.

Bestyrelsen

Mangler du luft?
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1. Formandens beretning må højst tage 
5 minutter (folk går allerede efter forman-
dens beretning, det er ikke meningen med 
en generalforsamling).

Dirigenten konstaterede at det er menin-
gen med en generalforsamling, at der bliver 
afgivet en beretning, det fremgår af ved-
tægtens § 9, stk. 2, her er punkt 2 i dagsor-
denen: Beretning. 

Punktet sættes derfor ikke til afstem-
ning, da det er et fast punkt på dagsordenen. 

2. Forslag fra salen om afslutning af 
debatten, skal straks sættes til afstemning. 
Bliver forslaget vedtaget skal indtegning af 
talere afsluttes. Denne sætning skal udgå. 

Dirigenten spurgte Andy om det var 
korrekt forstået, at talerækken ikke skulle 
kunne stoppes? Andy bekræftede.

Dirigenten satte forslaget til afstemning.
Andys forslaget blev forkastet med 

overvejende flertal og forretningsordenen 
ændres ikke på dette punkt.

3. Der skal placeres 4 store haveejere, 
2 på hver side af talerstolen, med front 
mod haveejere, dem der råber og forstyr-
rer generalforsamlingen vil blive smidt 
ud af generalforsamlingen og bagefter af 
foreningen.

Dirigenten fastslog, at forslaget er 
vedtægtsstridigt, og at det ikke vil blive 
behandlet. Det er dirigentens ansvar at 
opretholde ro og orden. 

4. Det må være slut med det råben og 
skrigen når nogle haveejere går på talersto-
len. (De skal ud af foreningen).

Dirigenten konstaterede at forslaget er 
vedtægtsstridigt og at haveejere ikke kan 
ekskluderes på dette grundlag. 

5. Talere der går på talerstolen, må fatte 
sig i korthed. 

Dirigenten fandt forslaget meget upræ-

Referatet bliver i sin fulde længde lagt på 
hjemmesiden snarest muligt og vil inde-
holde debat og stemmetal.

Generalforsamlingen startede med 91 
stemmeberettigede og ved generalfor-
samlingens afslutning var der 62 stem-
meberettigede til stede.

Formanden bød velkommen og de 
medlemmer der var afgået ved døden og 
deres efterladte, fik en tanke. Normalt bli-
ver der ikke nævnt navne, men formanden 
tillod sig en undtagelse ved at nævne
- Jens Krumholt, foreningens ene æres-
medlem, tidligere bestyrelsesmedlem og 
sekretær gennem 22 år, som den 16. sep-
tember 2021 måtte opgive sin kamp mod 
kræften, og
- Jan Hundborg, der de sidste mange år 
har været foreningens faste flag mand og 
som gennem 44 år fra 1974 til 2018 har 
været primus motor for ”Ejby Løbet”. Jan 
døde den 30. marts i år. 

Herefter foreslog formanden haveejer 
John Bøgelund Sørensen, som dirigent. 

John takkede for valget og konstaterede 
at generalforsamlingen var lovligt indvars-
let, og dermed beslutningsdygtig.  

Dirigenten oplyste, at Andy have 611 
havde stillet en række forslag. Nogle af 
disse forslag vedrørte forretningsordenen, 
nogle vedrørte regnskaber og så en del 
øvrige forslag. Dirigenten meddelte Andy 
og forsamlingen at han ville behandle de 
enkelte forslag under de punkter de hen-
hører.

Ad 2: Godkendelse af forretningsorden 
for generalforsamlingen:

Andys forslag til generalforsamlingen 
som behandles under punktet forretnings-
orden:

Hovedpunkter fra generalforsamlingen 
den 24. april



regnskab 2019, hvorefter dirigenten bad 
ham træde ned fra talerstolen.

Andy bad om ordet til forretningsorde-
nen, hvilket dirigenten gav ham med det 
samme. Andy ønskede at der skulle vælges 
en anden dirigent.

Dirigenten spurgte Andy hvem han ville 
foreslå som dirigent. 

Andy havde ikke forslag til en anden diri-
gent. Dirigenten fortsatte herefter sit hverv.

Andy ønskede at se bilag.
Formanden oplyste at Andy er velkom-

men til at kontakte bestyrelsen, hvis der 
er konkrete bilag, han ønsker at se og hvis 
Andy mener, at bestyrelsen har lavet noget 
som er unødvendigt, er han velkommen til 
at stille konkrete spørgsmål til kassereren. 

Regnskabet blev herefter godkendt med 
overvejende flertal.

Ad 6. Indkomne forslag
Ad. forslag 6.1 (bestyrelsen) Honoraret 
til bestyrelsen. Pr. 1.januar 2022, forhøjes 
med 10%. Forhøjelsen gælder ikke for vur-
deringsudvalget (foreningens vurderings-
folk), da de allerede for et par år siden har 
fået reguleret vurderingshonorarer. 

Der blev fra salen bedt om skriftlig 
afstemning. Dirigenten satte anmodningen 
om skriftlig afstemning til afstemning i 
henhold til forretningsordenen og det blev 
ikke vedtaget.

Herefter satte dirigenten selve forslaget 
til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med overve-
jende flertal.

Ad forslag 6.2 (bestyrelsen) Ændring 
i vedtægtens § 10.12, sidste linje ændres:

Nuværende tekst: Honorarer til oven-
stående og vederlag til revisorer pristals-
reguleres

Forslag til ny tekst: Honorarer til oven-
stående og vederlag til revisorer reguleres 
hver år med stigningen i pristallet, dog 
min. 2 %. Ændringen er gældende fra 1. 
januar 2023.

cist og oplyste, at såfremt der ønskes ind-
ført generel taletid, må Andy omformulere 
forslaget. Dirigenten har noteret sig hen-
sigten.    

Forretningsordenen blev herefter god-
kendt med overvejende flertal.

Dirigenten kom herefter med en opfor-
dring til alle.

Dirigenten ville ikke tolerere uhøvisk 
tale, der skal anmodes om ro, når der er 
talere på talerstolen og alle kommentarer 
mv. bedes foretaget fra talerstolen.

  
Ad 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 
Generalforsamlingen valgte:
Pernille Jensen, Have 368
Kjeld Vedderkop, have 719
Susanne Mortensen, have 920

Punkt 4. Beretning. 
Formanden forelagde den mundtlige beret-
ning for generalforsamlingen. (den mundt-
lige beretning vil blive bragt i dette num-
mer af Ejby-Posten under Fra Formanden 
– Hans Vedderkop. 

Under formandens beretning var der 
kommentarer om parkering og kloakdæks-
ler.

Ad 5. Regnskab 2021
Kassereren gennemgik udvalgte poster i 
regnskabet.

Dirigenten bad Andy om at komme med 
sit forslag til regnskabet som omhandlede 
drift af hovedkloak, dræning af arealer, 
grønt udvalg og vandregnskab. Dirigenten 
bad Andy om at kommentere sine forslag 
til regnskabet.

Andy have 611 oplyste, at han ikke 
havde fået udleveret vandregnskabet i flere 
år. Han omtalte regnskabet for 2019.

Dirigenten bad Andy om at holde sig til 
dagsordenen, som var regnskabet for 2021. 
Regnskabet for 2019 er godkendt af gene-
ralforsamlingen. 

Andy fortsatte med at kommentere 
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Hvis der ikke minimum bliver valgt 5 
haveejere på den årlige generalforsamling, 
vil Sti- og Ordensudvalgene blive suppleret 
op med et bestyrelsesmedlem yderligere. 

Dirigenten startede med at sætte det 
oprindelige forslag til afstemning.

Forslaget blev ikke vedtaget. 
Herefter satte dirigenten ændringsfor-

slaget til afstemning.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 

overvejende flertal.
Ad 6.5 Forslag om opsætning af klatre-

tårn (Pia Olesen og Maibritt Almy)
Tilkendegivelse fra generalforsamlingen 

om det kunne være en god idé at opsætte 
et klatretårn på 10-15 meter med toprebs-
sikring.

Forslaget blev trukket. 
Ad 6.6 Dirigenten havde forsøgt at 

trække Andys forslag ud af hans indsendte 
materiale.

De resterende af Andys Hansens for-
slag, som ikke er behandlet under forret-
ningsorden og regnskab er for overskuelig-
hedens skyld nummereret fra 6.6.1 til og 
med 6.6.14.

Dirigenten oplyste, at Andy mente, at 
han var ekskluderet fra foreningen. Der er 
ikke foretaget eksklusion af Andy.

Ad 6.6.1 Ugyldig beslutning om etab-
lering af affaldspladser i de enkelte haver. 

Forslaget blev debatteret. Forslaget bort-
faldt, da Andy ikke ønskede forslaget til 
afstemning fordi sagen er indbragt for 
retten.

Ad 6.6.2 Ændring af affaldssortering – 
etablering af affaldsøer.  

Der blev under debatten udtrykt til-
fredshed med den nuværende ordning. Der 
var ikke ønske om selv at skulle bære alt 
affald til affaldsøer som kunne ligge langt 
fra ens hus.

Forslaget blev nedstemt.
Ad 6.7.3 Afsætning af 50.000 – 100.000 

kr., til afretning af hjulspor og nyt grus på 
vores stier.

Forslaget blev vedtaget med mere end 
2/3 dels flertal.  

Ad forslag 6.3.A  Forhøjelse af prisen 
på private parkeringspladser (Bestyrelsen).

Prisen på P-pladser hæves til kr. 5.000, 
som inkluderer materialer og anlæggelse 
af pladsen, som foretages af Sommerbyen 
Ejby.

Forslaget omhandler nye medlemmer 
af foreningen samt medlemmer der ønsker 
yderligere pladser.

Der var flere spørgsmål fra salen. Tina 
Moreton præciserede at prisen var gæl-
dende for køb af nye pladser.

Alternativt forslag (udgår hvis forslag 3 
bliver vedtaget). 

Prisen på P-pladser hæves til kr. 2.500 
kr. som vil dække de faktiske omkostnin-
ger. Forslaget omhandler nye medlemmer 
af foreningen samt medlemmer der ønsker 
yderligere pladser.

Forslaget udgår som konsekvens af at 
forslag 6.3.A blev vedtaget.

Ad. Forslag 6.4 Sti-og ordensudvalg- 
forslagsstillere Pia Olesen have 298 og 
Maibritt Almy have 356.

4 hold af 4 personer/haveejere som 4 
gange på en sæson, går en runde og tjek-
ker hvilke haver der trænger til at få ordnet 
stien foran haven (hæk, hegn ukrudt) + 
bemyndigelse til tjekke haver for rod mv.

Grupperne nedsættes hvert år på gene-
ralforsamlingen. 

Pia Olsen have 298 oplyste, at hun var 
en af forslagsstillerne og at forslaget var 
stillet for at hjælpe bestyrelsen med arbej-
det samt at medvirke til en god tone.

Formanden var glad for forslaget men 
stillede et alternativt forslag. Forslaget 
lyder som følger:

Foreningens 5 Sti- og Ordensudvalg 
skal bestå af 2 medlemmer, hvoraf min. 
ét af medlemmerne skal være et bestyrel-
sesmedlem. Det 2. medlem kan være en 
haveejer, som hvert år bliver valgt på den 
årlige generalforsamling. 
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Forslaget blev nedstemt 
Ad 6.6.9 E-mailadresser ønskes på 

bestyrelsens medlemmer.
Dirigenten oplyste, at forslaget ikke 

kan behandles – forsamlingen kan ikke 
pålægge enkeltpersoner at opgive deres 
private e-mailadresser.

Ad. 6.6.10 Anmoder om at bestyrelsen 
bevilger penge til Krolfbane.

Dirigenten oplyste, at forslaget skal 
henvises til Sporten, for at det vil kunne 
behandles.

Forslaget blev nedstemt.
Ad. 6.6.11 Bogholder og advokat sam-

menlægges.
Forslaget blev nedstemt 
Ad 6.6.12 Hegnssyn – afslag på at 

få 800 kr., retur som var resultatet af en 
hegnssag.

Dirigenten oplyste, at det er et internt 
anliggende mellem Andy og naboen, som 
generalforsamlingen ikke kan behandle.

Ad 6.6.12 Udskiftning af vandmålere 
samt nyt aflæsningssystem. 

Forslaget blev nedstemt. 
Ad 6.6.12 Oversvømmelser i 

Sommerbyen Ejby, Ballerup skal ændre 
deres prioriteringer

Dirigenten oplyste at punktet ikke kan 
behandles, da det ikke er forsamlingens 
beslutningsområde. 

Ad 6.6.13 Bestyrelsen skal sende alle 
forslag der vedrører alle haveejere til 
afstemning på en generalforsamling.

Forslaget blev nedstemt.
Ad 6.6.14 Havebladet fra kolonihave-

forbundet afskaffes og kolonihavehåndbog 
genoptrykkes.

Dirigenten meddelte, at forslaget ikke 
kan besluttes, da det ikke er forsamlingens 
kompetenceområde. Men der kan vedtages 
en hensigtserklæring om at arbejde for 
dette.  

Dirigenten satte forslaget om at henstille 
til Kolonihaveforbundet om at nedlægge 
Havebladet. 

Forslaget blev nedstemt.
Ad. 6.6.3 Glostrup kommune skal 

erstatte væltede hække.
Dirigenten afviste at forslaget kunne 

behandles. De enkelte haveejere må indsen-
de erstatningskrav til Glostrup Kommune. 

Ad. 6.6.4 at der foretages TV - inspekti-
on af alle vores dræn og kloakledninger på 
stierne, har de fået tilbagefald eller ødelagt 
skal de omlægges på Glostrup Kommunes 
regning.

Dette eftersyn skal foretages af en uvil-
dig Kloakmester. Dirigenten oplyste, at der 
ikke kan stemmes om den sidste del af for-
slaget, da forsamlingen ikke kan pålægge 
Glostrup Kommune dette. Som konsekvens 
udgår det af forslaget

Dirigenten satte forslaget til afstemning. 
Minus sidste del af forslaget vedrørende 
Glostrup kommune.

Forslaget blev nedstemt.
Ad. 6.6.5 at der foretages en jord-

bundsanalyse af vore stier i Sommerbyen 
Ejby, om at de kan tage et tryk på 18 til 
24 tons fra skraldevognen, eller dem der 
er mindre, altså en trykprøvning af stierne 
Dette eftersyn skal foretages af et uvildigt 
ingeniørfirma.

Forslaget blev nedstemt.
Ad 6.6.6 Forslag om at der skal oplyses 

hvilke større drænarbejder som er udført 
og at der indhentes tilladelse ved Glostrup 
Kommune samt at drænarbejdet kommer i 
udbud ved 3 kloakmestre.

Dirigenten spurgte om der var kommen-
tarer eller bemærkninger.

Der var ikke bemærkninger
Forslaget blev nedstemt. 
Ad 6.6.7 Tillidsafstemning vedr. Hans, 

Michael og Per
Der var ingen der stemte for mistillid til 

formanden, Michael og Per.
Ad 6.6.8 Nedsættelse af udvalg til at 

gennemgå regnskaberne (bilagskontrol), 
bestående af 3 personer + de 2 kritiske 
revisorer.
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E. 2 revisorsuppleanter for 1 år
Jeanette Jensen 
Susanne Mortensen 
Begge blev genvalgt   
F. Hegnsudvalgsmedlem for 2 år
Jens-Jørgen Sumborg 
Kenn Staudorf 
Begge blev genvalgt.
G. 2 suppleanter til hegnsudvalg for 1 år
Christa Christensen blev genvalgt
H. 3 vurderingsfolk for 2 år
Danny Carlsen, have 548 
Jan Larsen, have 772
Line Ingemann Pedersen, have
Stillede op og alle tre blev valgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden 
og gav ordet til formanden. 

Formanden takkede de afgående besty-
relsesmedlemmer og takkede for deres 
store engagerede arbejde i bestyrelsen. 
Klaus med parkeringsområdet og som vur-
deringsmand. Lars for at påtage sig ansva-
ret for foreningens vand- og kloakudvalg 
og vores hjertestartere. 

Formanden takkede endvidere dirigen-
ten for at lede generalforsamlingen godt og 
dygtigt, gennem dagen.

Til sidst takkede formanden alle de 
fremmødte. 

Bestyrelsen april 2022 – april 2023 efter 
konstituering.  
Formand Hans Vedderkop
Kasserer Karsten Lindholm
Næstformand Michael Hundborg
Sekretær Susanne Gram
Bestyrelsesmedlemmer:
Per Svindt
Pernille Jensen
Susanne Petersen
Tina Moreton
Michael Andersen
Harly Gøtterup
Jens-Jørgen Sumborg

Der var ingen stemmer for forslaget som 
således er nedstemt.

Punkt 7. Budget 2022
Kassereren Karsten Lindholm gennem-

gik udvalgte punkter i budgettet.
Budgettet blev godkendt.

Punkt 8. Valg
A. Valg af kasserer 
Karsten Lindholm blev valgt.

B. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Følgende blev valgt.
Pernille Jensen 
Per Svindt 
Susanne Gram 
Jens-Jørgen Sumborg
Michael Andersen 

C. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Dirigenten oplyste, at Jens Jørgen 

Sumborg som var 1. suppleant er valgt ind 
i bestyrelsen.

Jørgen Arnull, som er 2. suppleant, 
ønsker genvalg. 

Dirigenten oplyste, at der skal vælges 
yderligere en suppleant.

Gitte Bjerring Nielsen, have 713 ville 
gerne være suppleant.

Formanden foreslog Henriette Ove, 
have 679 som for et stykke tid siden havde 
kontaktet bestyrelsen, fordi hun gerne ville 
stille op. 

Dirigenten meddelte, at der ville blive 
skriftlig afstemning. De stemmeberettigede 
har mulighed for at stemme på 2 navne, da 
der skal vælges 2 suppleanter.

Henriette Ove blev valgt som 1. sup-
pleant  

Jørgen Arnull blev valgt som 2. sup-
pleant 
Gitte Bjerring Nielsen blev ikke valgt 

D. Kritisk revisor 
Ove Nielsen blev genvalgt

21



22

Huset (det bebyggede areal) skal passe 
med den godkendte tegning. Diverse have-
anlægsforhold skal være lovliggjort inden 
overdragelse kan finde sted. Bebyggelsen 
skal altså ikke blot holde sig inden for 
de gældende regler - den skal også være 
godkendt. 

Konstaterer vurderingsfolkene, at 
bebyggelsen er anderledes end tegningen 
- så går de uden at foretage en vurdering! 
Er du i tvivl, så tal med næstformanden 
og få bragt forholdene i orden, inden du 
bestiller din vurdering. 

Inden overdragelse 
Når du – efter at du har fået din endelige 
vurdering - har fundet en køber, skal du 
kontakte Advokatfirmaet Lunøe / Schack 
Petersen på tlf. 70 20 80 31, mandag til 
torsdag kl. 9.00 – 16.30, fredag kl. 9.00 
– 15.30, eller sende en mail til: info@
boligadvokater.dk for en nærmere aftale 
om udfærdigelsen af overdragelsesaftalen 
og lejekontrakten med din nye køber m.m. 

Ved vurderingen vil du få yderligere 
information om proceduren med overdra-
gelser via Advokatfirmaet Lunøe / Schack 
Petersen. 

Er du i tvivl om noget i forbindelse med 
en haveoverdragelse, er du altid velkom-
men til at kontakte bestyrelsen i kontorti-
den, eller til at kontakte Advokatfirmaet. 

Tinglyst adkomst 
Når der først er tinglyst adkomst til et hus på 
et havelod, så skal der altid ske en ny tinglys-
ning af ny adkomst til den nye køber, uanset 
om der er gæld på ejendommen, eller ej.

Da vi har haft rigtig mange proble-
mer med tinglysningsproblematikken ved 
mange haveoverdragelser, har vi besluttet 

Inden du kan sætte dit hus til salg, skal 
huset vurderes. 

Vurdering bestilles hos næstformanden 
i kontortiden og koster pt. kr. 1.800,-. Går 
vurderingsholdet forgæves, koster det et 
gebyr på kr. 800,-. 

Der skal altid foreligge en godkendt teg-
ning af huset - enten fra Glostrup kommune 
eller fra Sommerbyen Ejbys bestyrelse. 

I din egen interesse bør du på vurde-
ringsdagen give os en kopi af bilag på de 
byggematerialer/byggeudgifter, som du har 
afholdt i din ejertid, til nybygning eller 
væsentlige forbedringer, og som du mener, 
bør komme dig til gode i vurderingen. 
Bilagene skal i givet fald være samlet i 
sammentalte opstillinger over de enkelte 
nybyggerier/forbedringer. Hvis du ikke har 
bilag på det byggeri eller de forbedringer, 
som er foretaget før den 31.12.2018, som 
du mener, bør komme dig til gode, bør du 
på en eller anden måde kunne sandsynlig-
gøre hvilke udgifter, du har haft. 

Udgifter til almindelig vedligeholdelse 
er vurderingen uvedkommende. 

Forbedringer foretaget efter den 1. 
januar 2019 kan kun medtages i vurde-
ringen, hvis der foreligger dokumenta-
tion i form af regninger for disse.   

Hvis du har kendskab til mangler ved 
huset – i særdeleshed skjulte mangler, 
som for eksempel råd i skjulte konstruk-
tioner – bør du til vurderingsdagen udar-
bejde en liste til os over sådanne mangler, 
så du ikke på vurderingsdagen glemmer 
at orientere om dem. Tilsvarende gælder 
eventuelle ulovligheder i byggeriet eller i 
havens anlæg. 

Du har pligt til at oplyse køber om 
skjulte mangler og ulovligheder ved vur-
deringen. 

Vurdering og salg af haver
Når du skal sælge, så husk
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DIN LOKALE HÆKKEKLIPPER 
Hækkeklipperen Vestegnen/ Ved Kim Limkilde-Welcher 

KLIPNING AF HÆK 

Samt oprydning og bortkørsel af 
grenaffald. 

Online booking 

www.haekkeklipperenvestegnen.dk  

Fast pris villa Kr. 1.625, - 

Kvm. 300-700 

Kolonihaver kr. 1.395, -

ETABLERING AF NY HÆK 

Skal du have plantet ny hæk, 
eller skiftet den gamle ud, så 
kan du indhente et 
uforpligtende skriftligt tilbud.  

Kontakt: 
kimlimwelcher@gmail.com 

Tlf. 5333 1199 

 

at opkræve et depositum på kr. 10.000,-, 
når en have, hvor der er tinglyst adkomst til 
huset, bliver solgt. 

Depositum skal - hvis andet ikke er 
aftalt mellem køber og sælger – altid beta-
les af køber. Vi har besluttet, at det altid er 
Sommerbyen Ejbys advokat som står for 
tinglysningen af adkomsten til køber, så vi – i 
disse sager - kan sikre køber, at der altid bli-
ver tinglyst korrekt adkomst til pågældende.

Et evt. overskydende beløb af det ind-
betalte depositum, vil altid blive returneret 
til køber, når skødet til køber er blevet ting-
lyst. Vi kan ikke sige hvor meget en tinglys-
ning generelt koster, da omkostningerne er 
afhængige af salgsprisen for ejendommen, 
og om der er særlige problemstillinger i den 
konkrete handel. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne informere om, at vi 
går vores runder på stierne i perioderne:
20. juni - 26. juni
11. juli  - 17. juli 
1. august - 7. august
Vi vil kigge på:
- Ukrudt på stier
- Postkasse og husnumre 
-  Haver der er misligholdte og/eller fyldt 

med byggeaffald
- Træer og buske som rækker over stien 
-  Hække herunder højde og bredde (dog 

mest fra 2. runde)
- Grøn beplantning foran stakit.

Bestyrelsen har specielt fokus på, om 
der er en postkasse og om der er sat synligt 
husnummer op.  

Venlig hilsen bestyrelsen

Sti- og Ordensudvalg 
2022



24

I disse tider hvor det ene nye kolonihavehus 
skyder op efter det andet i Sommerbyen 
Ejby, så vil jeg sørge for at tage billeder af 
nogle af de originale kolonihavehuse, mens 
der endnu er nogen tilbage.

”Sanne” fra bestyrelsen gav mig idéen 
til at lave en artikel om de kolonihavehuse 
der snart er en sjældenhed.

Jeg havde straks dette hus i tankerne. Det 
opfylder i den grad det jeg forstår ved et 
ægte kolonihavehus. Et lille hus med en 
skæv tilbygning. 

Da Irene købte huset, var tilbygningen til venstre, hvor indgangsdøren sidder, ikke med. 
Det er en tilbygning

Irene som ejer huset, lod mig tage bil-
leder, både udvendig og indvendig, men 
hun ønskede ikke selv at være med på dem. 

Hun kendte lidt til baggrunden for 
huset. Som så mange andre huse, så blev 
dette også flyttet med fra ”Husumhaverne” 
i 1961. Ejeren dengang var en cykelsmed 
der hed Nomani. Han havde kun huset i 4 
år. Efter ham har der været to ejere inden 
Irene købte det i 1998. Hun gav 75.000 kr. 
for huset + 15.000 kr. i løsøre. 

Huset er i dag på 49 kvm. 

Autentisk kolonihavehus
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Her ses den lille forstue man kommer ind i

Her er den yndigste lille opholdsstue med køkkenet til venstre
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Her plejer annoncen med ”Pensionisten” 
at være placeret.

Desværre forholder det sig sådan, 
at det er tvivlsomt om 

der bliver nogen Pensionistfest.
Mange af dem som gennem årene

 har hjulpet til er stoppet
og det har ikke været muligt at skaffe nye ”hjælpere”,

selv om vi har efterlyst det flere gange.

Samtidig kniber det også med tilslutning 
til bankospillet.

Vi har haft 2 bankospil i år
Første gang kom der 69 og anden gang 89

Vi skal helst op på 100 bankospillere
før det giver overskud – og det er overskuddet herfra 

der er med til at afholde Pensionistfesten.

Til bankospillet mangler vi også hænder.
Vi kommer her med endnu en opfordring

Tag nu og meld jer 
hvis vi fortsat skal holde 

Pensionistfest i Sommerbyen

Med venlig hilsen 
Festudvalget
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Cykyy ekk lcentrerr t
Skovlunde Center Syd

y
Bybjergvej 4D, Skovlunde, Tlf. 44847405

www.cykelcentret.dk

Her kan du 
købe uden 
udbetaling

på Danaktiv

- SE VORES HJEMMESIDE

CERTIFICERET CYKELHANDLER

CCCCCCCCCCeeeeeeerrrrrttttttiiiiiiiiifffffffffffiiiiiiiiiiiiccccccceeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeeeeettttttttttt mmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddd 55555555555555555 ssttjjjjeernneerr
www.cykelcentre

t.d
k
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Sporten 2022

Sporten er en forening I Sommerbyen Ejby.
Det koster 75 kr. at være medlem af 

Sporten om året. Beløbet kan indbetales 
på kontonummer 53260000355907 husk at 
påføre havenummer. 

Sportens bestyrelse og afdelingsledere er 
frivillige og kontingentet er med til at 
dække Sportens aktiviteter. Sportens klub-
hus er beliggende midt i Sommerbyen med 
tilhørende kiosk, boldbaner, petanqueba-
ner, minigolfbaner og dartlokale.

Der vil være forskellige arrangementer 
og her vil der være mulighed for at købe 
forfriskninger.

Med håb om mange nye ansigter byder 
Sporten velkommen til sæsonen 2022.

Faste arrangementer i 2022:
-  Cykeltur og jubilæumsarrangement for 

familier børn den 23. juli kl. 11.00. Vi 
mødes ved teltet på sportspladsen. (for 
alle)

-  Sportens Bankospil den 5. august kl. 
18.30 (for alle)

Faste aktiviteter i Sporten 2022 for med-
lemmer.
Petanque kl. 18.15 tirsdage, er startet 
Petanque kl. 13.45 onsdage, er startet 
Afdelingsleder Holger Pedersen
Dartspil hver torsdag kl. 19.00 er startet.
Afdelingsleder Holger Pedersen
Minigolf hver mandag kl. 19.00, er startet.

Der vil være mulighed for lidt under-
visning. 

Minigolfbanerne kan benyttes af alle i 
Sommerbyen. Det kræves dog, at der 
benyttes originale køller samt at banerne 
ikke må betrædes.

Derfor opfordring til alle om at passe på 
banerne og ikke lade børn lege på banerne.

Venlig hilsen fra Sportens bestyrelse 
v/formand Per Danielsen

De enkelte underforeninger vil komme 
med flere detaljer i opslag, blade m.v.

Program for 2022

 23. juni Skt. Hans Aften 

 9. juli Jubilæumsfest

 10. juli Jubilæumsfest for børnene

 23. juli   Børnenes dag og familiecykel-
tur

 3. august  Festudvalget holder pensionist-
fest

 5. august  Sportens banko

Fælles arrangementer
i Sommerbyen

Bestyrelsen får ikke automatisk besked fra 
det offentlige, når du flytter. Foreningen 
skal derfor have en bopælsattest senest 14 
dage efter din flytning. Det er ikke nok med 
en kvittering for flytningen eller kopi af 
sundhedskort.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk når du flytter
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Fællesarbejde 2022

lettes ved at køre det til nogle få bunker. 
Der skal males sten og chikaner, tag derfor 
noget tøj på, der er egnet til malearbejde.

Har du/I ønsker som I mener der 
burde laves på fællesarbejdet, så læg en 
seddel med ønskerne i postkassen på 
Statenegården - helst et par dage inden 
arbejdsdagen.
Husk! Medbring den strimmel, som er 
øverst på bagsiden af Ejby-Posten (gerne 
fotokopi) eller en anden seddel med tydelig 
angivelse af dit navn og havenummer.

De, der ikke deltager, vil ifølge vedtæg-
terne blive afkrævet et gebyr på kr. 500.

Af pladshensyn har vi i år droppet 
at tage kortet over Sommerbyen med i 
Ejbyposten - det vil i år blive omdelt til 
haverne inden fællesarbejdets start.

På gensyn til fællesarbejdet 
Bestyrelsen

Grunden til det startes så sent i år skyldes, 
at foreningen skal fremstå pæn og ryddelig 
til Jubilæumsfesten. 

Hver have skal én gang om året på fæl-
lesarbejde
Haverne (stierne) er fordelt, så fire af fæl-
lesarbejdsdagene er om foråret, og fire i 
eftersommeren. Nedenfor kan du se, hvor-
når du skal møde – og mødestederne vil 
fremgår af opslag på stiskiltene ved sti-
enderne. Opslagene opsættes i ugen inden 
fællesarbejdet.

Er du forhindret i at møde på den anfør-
te dato, kan du frit vælge at komme en af 
de andre dage i stedet.

Find mødestederne på opslagene ved de 
stier, som møder pågældende dag.

Fællesarbejdet starter kl. 9.00 og slutter 
kl. 11.00
Lørdag d. 2. juli møder følgende stier:
Orkidestien, Verbenastien, Stokrosestien, 
Irisstien, Følfodstien, Spurvestien, 
Bellisstien og Christian Greens Alle.
Søndag d. 3. juli møder følgende stier:
Lærkestien, Fasanstien, Dürings Alle, 
Jønssons Alle, Falkestien, Påfuglestien og 
Drosselstien.
Lørdag d. 6. august møder følgende stier:          
Mejsestien, Erantisstien, Azaleastien, 
Akelejestien, Gyldenrisstien og Lilliestien.
Søndag d. 7. august møder følgende stier:
Resedastien, Kløverstien, Jasminstien, 
Krokusstien, Nellikestien, Primulastien og 
Pæonstien

På opslagene vil stå hvilke haveredskaber, 
der især vil være brug for den pågældende 
dag.

Tag gerne trillebøren med og hjælp med 
til, at indsamlingen af grene og ukrudt 

HUSK

Kontortider:
Fra april til oktober:
Hver onsdag fra kl. 17.30 til 18.30:

Jubilæumsfesten den 9. og 10. juli.
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Indmeldelse koster stadig kr. 200,- og
det årlige kontingent er valgfrit, dog mindst 
kr. 50. Kan indbetales på støtteforeningens 
mobilpay 3066 8331, husk at mærke ind-
betalingen med havenummer. 

          Nyt fra  www.søens-folk.dk

Du kan også indbetale ved henvendelse til 
formanden, der også udleverer medlemsbe-
viser: Stefan, Spurvestien 13. Kontingentet 
følger kalenderåret.

Med venlig hilsen Stefan Prokesch

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling

Søndag den 31.juli 2022 kl. 12
Søens Folk - bag teltet - Borgmester Sortsøs Alle 2

Spisning for alle kl. 13.
One size duo - underholder fra kl 14.

Vi arrangerer den årlige bakketur i starten af september.

Se efter opslag og følg os på facebook

Livsstilsmesse på Gisselfeld kloster
Fredag den 13. maj (St. Bededag) havde 
vi bustur til Livsstilsmesse på Gisselfeld 
kloster.

Der var stor tilslutning med deltagere 
fra vore naboforeninger Ejby Vænge og OF.

Bussen kørte fra Pernille’s Landhandel 
kl. 9 og vi var tilbage ca. kl. 16.
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Helstegt pattegris
Søndag den 29. juni havde lagt en pattegris 
på 35 kilo i den store grill, så der var gris 
eller pølser til deltagerne.

Det var en kæmpe succes - der var 
over 90 spisende gæster, så vi fik hurtigt 
udsolgt.

Vi havde dækket op på terrassen ved 
containerne, men måtte stille borde/stole 
op på græsplænen for at få plads til alle.

Desvære måtte mange gå forgæves til 
spisningen, så næste gang vil vi nok lægge 
2 grise på grillen.

På trods af gråvejret havde alle delta-
gerne en festlig dag.
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Undgå det kolde gys!

Få afkalket din vandvarmer i tide
Årets største gyser
- starter netop som du står og
nyder et dejligt, varmt bad
under sommerhusets bruser -
din vandvarmer strejker!

Ligesom din vaske- og kaffe-
maskine skal din vandvarmer
også vedligeholdes.

Ring til din aut. Installatør og
få et tilbud på afkalkning af
din el-vandvarmer.

Vi udfører alle former for el-
inst. Har du antenneproble-
mer, ordner vi også dette.

Er din gamle el-vandvarmer
ikke vedligeholdt og over 6
år, synger den højst sandsynligt
på sidste vers.

Risikoen for utætheder og med-
følgende vandskader er med
andre ord større.

Skift din gamle el-vandvar-
mer ud nu, og spar det kolde
gys fra første feriedag, med
en 30 L Metro 907 el-vand-
varmer, som vi netop har tilbud
på til kun:

(Normal pris 3500,00 kr.)

Ring til din el-installatør:

Øllegaard’s El og køleteknik ApS
Rentemestervej 32–34 i gården * 2400 NV

Tlf.: 38 87 19 89 * Fax: 38 87 77 83

2995,00 kr. incl. moms
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Nyttige tips

Genbyg, butikken med nye og brugte 
byggematerialer. Amager Landevej 187, i 
Tårnby, tlf. 38 19 24 66.
www.genbyg.dk.

Glostrup Politi, tlf. 43 86 14 48

Glostrup Nærpoliti, tlf. 43 43 14 48

Glostrup Genbrugsstation
Hverdage 8-18. Weekend 10-18.

Skovlunde Apotek
Torvestrædet 2, Åbningstider: mandag-
fredag 9.00 - 17.30, lørdag 9.00 - 13.30

Glostrup Apotek har åbent kl. 06.00 - 
24.00 alle årets dage.
Hovedvejen 101, tlf. 43 96 00 20

Steno Apotek i København er nærmeste 
døgnåbne.

Akuttelefonen 1813

Lægevagtens konsultationsadresser:

Rigshospitalet i Glostrup
Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Akutmodtagelse: 
Herlev Sygehus (døgnåbent)

Akutklinik: Rigshospitalet i Glostrup 
(kl. 07.00 - 22.00 alle ugens dage)

Seas vagttelefon, tlf. 70 26 60 60

Affaldsplan:
www.glostrupforsyning.dk/affald/affalds-
kalender/

Ejby-Posten produceres af 
Sommerbyen Ejby

Ska’ du have
familiefest...

så har Sommerbyen
lokalerne

Kontakt foreningens 
sekretær og få 
nærmere oplysninger.

Prisen er pt. 1.500 kr. 
+ rengøring for leje 
af salen og service. 
Max. 50 personer iht.
brandvedtægterne.

Genudlejning dagen efter 
kan ikke finde sted.

STATENEGÅRDEN



34

Skal primært ske i kontortiden, onsdage i 
perioden 20. april til 5. oktober 2022, kl. 
17.30 – 18.30. I den øvrige periode kun den 
1. søndag i november, december, februar og 
marts kl. 10.00 - 12.00. 
Evt. sendes henvendelser skriftligt til: 
Sommerbyen Ejby, Statenegården, 
Dührings Plads 1, 2600 Glostrup

Henvendelser om salg af haver (haveover-
dragelser) skal rettes til Advokatfirmaet 
Lunøe / Schack Petersen, på tlf. 70 20 
80 31, mandag til torsdag kl. 9.00 – 
16.30 og fredag kl. 9.00 – 15.30. Eller 
pr. mail til: info@boligadvokater.dk. – 
Advokatfirmaets adresse er: Ny Adelgade 
5, 1., 1104 København K.

Telefoniske henvendelser - kun i akutte til-
fælde - kan ske efter følgende liste:
1) Spørgsmål til udsendte kontingentop-
krævninger f.s.v.a. haveleje, vand m.m., 
aftale om navneændringer, eller andre 
ændringer til eksisterende lejeaftale. 
Kasserer Karsten Lindholm. Tlf. 29 10 76 20.

2) Aftale om vurdering af have, næst-
formand Michael Hundborg, bestilling af 
vurdering KUN i kontortiden om onsdagen 
på Statenegården. Udenfor sommerhalv-
året kan bestilling ske på tlf. 30 50 03 69 
og i kontortiden på 1. søndag i november, 
december, februar og marts. 

3) Akutte skader på vandsystem eller kloak, 
Jens-Jørgen Sumborg. 
Email: vandogkloak@sommerbyen.dk

4) P-pladser. Tina Moreton.
Email: parkering@sommerbyenejby.dk

5) P-pladser (trailer). 
Karsten Lindholm, tlf. 29 10 76 20.

6) Fælles kollektiv forsikring. Foreningens 
bogholder Jesper Hansen. mail: 

forsikring@sommerbyenejby.dk. Skader 
og anmeldelser skal ske direkte til Alm. 
Brand på tlf. 57 66 62 60, eller på mail: 
skade.erhverv@almbrand.dk.

7) Øvrige akutte henvendelser. Formand 
Hans Vedderkop, tlf. 21 23 36 88. 

8) Leje af Statenegården kan tidligst ske 
1 år før den dato, hvor der er ønske om at 
leje Statenegården. Henvendelse om leje 
skal ske til sekretær Susanne Gram på 
tlf. 23 24 24 91, mandag fra kl. 17.00-
18.00 og onsdag fra kl. 16.00-17.00, eller 
i kontortiden hver onsdag fra kl. 17.30-
18.30, eller ved brev (lagt i eller sendt til 
Sommerbyens officielle adresse/brevkasse 
på Statenegården) med dags dato, navn, 
havelodsnummer, sti adresse, telefonnum-
mer og evt. mailadresse, samt ønsket leje-
dato. 
Send en sms hvis hvis telefonen ikke bliver 
taget.

9) Nyopskrivning på Interesselisten er sat i 
bero. Vi vender tilbage, i bladet og på vor 
hjemmeside, www.sommerbyenejby.dk, 
når vi genoptager.

OBS! 
Alle klager og øvrige henvendelser, som 
ønskes behandlet af bestyrelsen, skal være 
underskrevet af en eller flere haveejere, 
ellers vil de blive afvist. 

Bestyrelsen

Henvendelse til bestyrelsen m. fl.
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BESTYRELSEN:

Formand: Hans Vedderkop
 Telefon sommer og vinter: 2123 3688

Næstformand: Michael Hundborg
 Telefon sommer og vinter: 3050 0369

Kasserer: Karsten Lindholm
 Telefon sommer og vinter: 2910 7620

Sekretær: Susanne Gram
 Telefon sommer og vinter: 2324 2491

Pernille Jensen
 Telefon sommer og vinter: 
 5364 5800 for P-plads

Tina Moreton
 Telefon sommer og vinter: 2966 2465

Per Svindt
 Telefon sommer og vinter: 2027 2071

Susanne Petersen

Harly Gøtterup
 
Jens-Jørgen Sumborg

Michael Andersen

Al post til bestyrelsen sendes til:
 Sommerbyen Ejby
 Dührings Plads 1
 2600 Glostrup

OBS! Der leveres post til denne adresse 
hele året.

Ingen telefoniske henvendelser
i kontortiden til bestyrelsen

Redaktør: Per Svindt
 Telefon sommer og vinter:: 2027 2071
 Mail: svindtpc@gmail.com

HUSK
dit indlæg til næste nr.

af Ejby Posten.
Sidste frist er

15. august 2022

Hans Vedderkop
Formand

Karsten
Lindholm
Kasserer

Per Svindt
Redaktør

Michael 
Hundborg

Næstformand
Byggesager

Susanne Gram
Sekretær

Pernille Jensen
og

Tina Moreton
Parkeringspladser



Afsender: Sommerbyen Ejby - Dührings Plads 1 - 2600 Glostrup

Overvejer du at købe kolonihave?
- vi tilbyder lige nu en attraktiv rente

NY LAV
RENTE

Som medlem af Dansk Kolonihaveforbund kan der være god økonomi i at 
skifte til Arbejdernes Landsbank. Både hvis du allerede har et kolonihavelån, 
hvis du ønsker at belåne din friværdi i kolonihavehuset eller blot overvejer at 
købe en kolonihave. Hos os får du:

- en af landets laveste renter på kolonihavelån - p.t. fra kun 6,55 %*
- lave etableringsomkostninger
- fleksible afviklingsmuligheder og løbetid op til 20 år
- ekspertviden om kolonihaver og ansvarlig rådgivning. 

Kontakt os og hør mere om dine muligheder. 

*Debitorrenten er 6,71%. ÅOP før skat er 7,6 %. Forudsætninger: Annuitetslån på 200.000 kr. + 
etableringsomkostninger med løbetid på 20 år. Rente- og gebyrsatser er   variable, gældende fra 1. juli 
2014. Lånet optages med udgangspunkt i bankens alm. regler om kreditværdighed, og vi skal have 
pant i bygningen. Minimum lånebeløb 100.000 kr. 

Banegårdsvej 9  |  2600 Glostrup
38 48 30 26  |  glostrup@al-bank.dk


