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     Ejby d. 18. januar 2016.  
 

Til alle grundejerforeninger og beboerforeninger i Ejby og Åhusene.  

 

 

Kære alle 
 

Ejby Bylaug har en stærk interesse i, at leve op til sine vedtægter, hvor det fremgår, at: 

 

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Ejby og omegn: 

A. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere. 

B. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier og 

beplantning m.m. 

C. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort samfund. 

D. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte 

bylaugets arbejde. 

E. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler hertil. 

  

Gennem 2015 har bylauget ført dialog med en stor gruppe borgere på fællesmøder i 

forsamlingshuset og har fornemmet, at der er ønske om fornyelse og øget aktivitet i byen. 

Vi har mødtes med jer, som grundejerforening og talt om muligheder. Så vi føler det er 

tid til forandring. 

 

På den baggrund vil bylauget foreslå en vedtægtsændring på bylaugets kommende 

generalforsamling den 15. marts 2016. Vi vil foreslå, at § 2 udvides, således at 

medlemskab ikke nødvendigvis er individuelt for den enkelte husstand, men at 

sammenslutninger/foreninger kan opnå medlemskab samlet fra 2017, som f.eks. 

Grundejerforeninger. 

 

I dag er det sådan, at en husstand betaler kr. 100 årligt, hvis de ønsker at støtte bylaugets 

arbejde. Dette giver en svingende indtægt år for år, og der kan ikke planlægges med et 

bestemt beløb til aktiviteter. Ligesom bylauget’s bestyrelse bruger forholdsvis meget tid 

på at få fat i medlemmer. Vi vil derfor gerne at alle husstande bliver medlem via deres 

grundejerforening og via deres kontingent, bidrager med f.eks. kr. 25 årligt til bylauget. 

 

Vi opfordrer derfor jer, som repræsentant for Grundejerforeningerne om, at fremlægge et 

forslag til vedtægtsændring i jeres Grundejerforening i 2016 gældende fra 1.1.2017. 

Vedtægtsændringen skal sikre alle husstande medlemskab af Ejby Bylaug. 

Grundejerforeningen bliver således medlem af Ejby Bylaug og betaler et årligt kontingent 

svarende til antal husstande i grundejerforeningen. Vi vil foreslå et kontingent på kr. 25 

pr. husstand for 2017.  

 

Vi håber, at I tager godt i mod forslaget, og at dette kan blive det første skridt mod et 

større samarbejde på tværs i byen. Et samarbejde, hvor vi får mulighed for at leve op til 
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vores formål om, at forskønne byen, skaffe faciliteter og medvirke til administration af 

dette. 

 

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding på mail inden 1. marts 2016, om det er noget i 

ønsker, at gå videre med i jeres grundejerforening. 

 

Eventuelle spørgsmål er meget velkomne på mail: kelstrup1@msn.co, ligesom man altid 

er velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Vi deltager også meget gerne i eventuelle møder, hvor vi kan drøfte vort forslag, hvis der 

er behov for dette.  

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
 
 

Link til Ejby Bylaug’s nuværende vedtægter: 

http://media.wix.com/ugd/171b04_c9ee70a31950425ba7e901d220fc8d23.pdf 
 

Se mere om vores aktiviteter og bestyrelse på www.Ejbybylaug.com 

 

Ejby Bylaug: https://www.facebook.com/groups/796742967113836/  

 

4070 Ejby – Vores sted: https://www.facebook.com/groups/506912032797157/  

 

 

mailto:kelstrup1@msn.co
http://media.wix.com/ugd/171b04_c9ee70a31950425ba7e901d220fc8d23.pdf
http://www.ejbybylaug.com/
https://www.facebook.com/groups/796742967113836/
https://www.facebook.com/groups/506912032797157/

