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1. Det grønne vedligehold, herunder dialog med Værkstederne i Rude Skov om løsning af
diverse opgaver.
Der indhentes tilbud på oprydning og beskæring langs sti og i beplantning i området på
bakken ved Overlægeboligen, samt ved Æblehaven.
Vi har der ud over set på mulige opgaver som Det Grønne Team hos Værkstederne i Rude
skov potentielt kan udføre. Det drejer sig f.eks. om lugning mellem stenbelægningen ved
Kobberbrønden. Ideen er opstået i arbejdsgruppen Naboskab Ebberød, et forum som har
til hensigt at finde fælles indsatsområder og planlægge aktiviteter hvor beboere og brugere
i Ebberød kan drage nytte af hinanden. Vi afventer nu tilbud fra Værkstederne.
2. Nye borde fra Værkstederne.
Værkstederne i Rude Skov producerer nogle flotte bord/bænkesæt i lærketræ, som kan
erstatte de gamle udtjente sæt der står rundt omkring på plænerne. Vi bestiller i første
omgang et til opstilling på plænen ved Æblehaven.
3. Mostedag
Søndag den 8. oktober. Mellem kl. 11-13
Vi gentager sidste års hygsomme arrangement hvor vi i fællesskab laver saft af områdets
mange skønne æblesorter.
Opgaver:
Der skal sættes kasser ud under æbletræerne snarest. (Jesper & Stine)
Skilte til kasserne. (Stine)
Opslag på Facebook (Lotte)
Opsætning på dagen, inkl. bålfad til at varme kolde fingre – FHF-bestyrelsen starter kl. 10
4. Nyt fra KUC
Der har været fornyet dialog med KUC om videoovervågning og udskiftning af nøglesystem.
Planerne om overvågning af KUC’s bygningsindgange er udskudt på ubestemt tid.
Nøglesystemet skal efter planen skiftes i oktober 2017. Der bliver indført en ordning med
nøglekort. Vi hører nærmere om udskiftning af de gamle nøgler og udlevering af nye
nøglekort. Lotte er på sagen.
5. Naboskab Ebberød
Der har været møde i Naboskabsgruppen den 6. september.
Der er lavet et årshjul over aktiviteter i Ebberød som brugere og borgere i området er
velkomne til at deltage gensidigt i. Naboskabsgruppen har aftalt fremadrettet at mødes en
gang årligt for at tage en status på aktiviteterne.

6. Ny webmaster
Rikke ønsker at stoppe som webmaster. Vi laver et opslag på ebberød.dk for at finde en
værdig arvtager. Mange tak til Rikke for den uundværlige indsats!
7. Loppemarked
Vi havde et fint loppemarked med omtrent 15 boder af blandet herkomst. Der var kunder i
butikken både fra Ebberød og udefra. Det var en fin anledning til at få talt med genboere
og komme af med lidt af det overskydende tingeltangel.
Vi har fået lovning på at kunne låne teltet af Botilbud Ebberød igen næste år, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen søndag den 2. september 2018.

