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Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning

. Næ$tformand Mette Fischer
Ejbytoften 10 - t 5219 1657
. Kasserer Nils Hyldgaard
Ejbykærsvej 5 - I 2362 6060
, Jan Frerj
Ejby Torvevei 10A - I
. Liselotte Boesgaard 3125 3986
Ejbytofien 13 - f 6068 5875
. Suppleant Bianca Pless
Ejbytoften9-823937151

Regnskab

5. Bestyrelsens forslag
6. Indkornne forslag
7. Valg til bessrelsen
8"

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Fastsættelse af kontingent for det kommende år
I 0. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og revisor
11. Eventuelt

t

Valg af dirigent

Knud Rasmussen, Ejby Udlodsvej 10, blev valgt som dirigent.

2

Yalg af referent

Jane Thygesen, Ejbykærsvej 3, blev valgt som referent.

3

Formandens beretning

3.1

§ociale arransementer i 2019

Sommertest
Grundejerforeningens aktivitetsudvalg bestående af Sanne @jbykærsvej 5),
Bianca (Ejbv Torvevej 9) og søren (Ejbytoften 2) havde igen i år nrrangeret en
super flot sommerfest. Festen blev holdt i strålende solskin den24. august med
32 deltagere, heraf l8 børn.
Juletræstænding
vanen tro blev der 1. søndag i advent (1. december) aftroldt juletræstænding
ved gadekæret med Gløgg og æbleskiver til de fremmødte. Juletræet var
sponsoreret af El-team.

3.2

Gadekæ{
Henovet soflrmeren 2019 blev gadekæret gult og ildelugtende. Bestyrelsen
var i den anledning i kontakt med biolog Mette Larsen hos kommunen, som
oplyste at farve og lugt ville forsvinde i løbet af et par uger. Det holdt dog
ikke helt stik.

2t5
Bestyrelsen foreslog, at der blev etableret et springvand for at få cirkulation
i vandet men Mette oplyste, at da det er næringsindholdet i vandet, der gør
det gult, vil et springvand ikke gøre nogen forskel.
Bestyrelsen spurgte i stedet til oprensning af gadekæret. Mette kunne oplyse
at kommunens vandhuller oprenses efter behov, hvilket sker ca. hvert 10. år.
Det er nu 12 år siden gadekæret i Ejby er blevet oprenset. Kommunen
foretager en løbende screenirg af tilstanden i vandhulleme, og prioriterer ud
&a det rækkefølgen for oprensning. Der p.t. ikke afsat penge til oprensning
af gadekæret i Ejby.

3.3

Hjemqesi4g

Op til generalforsamlingen z}lg,havde bestyrelsen fremsat forslag om
nedlæggelse af hjemmesiden, da udgiften til ekstern hjælp til drift og
vedligeholdelse af [iemmesiden ikke stod må] med behovet. Bestyrelsen trak
dog forslaget tilbage, da Niels Boesgaard, forud for generalforsamlingen, tilbød
at vedligeholde den eksisterende hjemmeside.

Niels vedligeholder fortsat hjemmesidell, mer det er besluttet ikke at udvikle
yderligere på siden,

3.4

Tryfikfofhold

Bestyrelsen kontakæde umiddelbart før sidste års generalforsamling komrnunen
vedr. de besynderlige hastighedsbegrænsninger i det gamle Ejby - 40 km zone
på Ejby Mosevej, som ophørte, når man kørte ind på Ejbytoften og Ejby
Torvevej. Do hastighedsnedsættende foranstaltninger er en del af politiets
vedtægter, har det taget nogen tid at fiL ændret forholdende. Det er dog nu
lykkedes, hvilket betyder at det gamle Ejby nu også er omfattet af 40-l«n
zonen.

3,5

Vandt4rn
I februar 2020 blev vandtårnet pa Ejby smedevej revet ned. vandtåmet blev
grundlagt at 29 grundejere tilbage i 1907 og virkede som privat vandværk indtil
1976, hvor det overgik til kommunen.l20aT blev vandværket taget ud af drift,
og er nu, som konsekvens deraf, revet ned.

3.6

Inc.o-kort

I forbindelse med at Nils, Ejbykærsvej 5, hff overtaget posten som kasserer,
har det været nødvendigt at etablere et CYR-nr., da det ikke længere er
muligt at have en foreningskonto i banken uden et tilknyttet CYR-nr.

cvR-nummeret åbnede samtidig mulighed for at ffi lavet et kort til indkøb
hos laco. Foreningen har derfor fået lavet et Inco-kort, som kan lånes ved
henvendelse til Nils eller Steen.

3,7

Betalins af kontingent via Mobile Pay

Som ny kasserer har Nils taget initiativ
at betale kontingent via Mobile Pay.

til

at der blevet oprettet mulighed

for

3/5

3.8

Nve,tiltas i områd_et
Formanden informerede kort om igangværende og nye trltag, der har
indflydelse på foreningens område:

r
'
.

De indledende arbejder i forbindelse med etablering af Letbanen er i gang.
Der vil blive etableret stoppested ved Ejbydalsvej. Letbanen forventes at
stå færdig i2024-2A25.

I forbindelse med omstrukturering af skolerne i Glostrup, er det vedtaget at
Ejbyskolen skal udbygges med ca. 300 m2, så skolen fir plads til
yderligere 2 klassetrin.
Ejby Smedie og Maskinværksted, som gennem mange år har været drevet
af Jan Johnsen, blev i juni 2019 solgt. Virksomheden er overtaget af
Bjerregård Montage ApS v/Johnny Bjerregård. Johnny oplyser at man
fortsat tilbyder forefaldende smedeartej de.

3.9

.
,
r

Festvrelsg+s. arbpide i 4et kotrmen{e

år

Udviklingen i området omkring gadekæret, dyre- og planteliv, hegn, skilte
m.v.
Sociale arrangementer. Bestyrelsen opfordrer aktivitetsudvalget til at
fortsætte det flotte arbejde. Bestyrelsen vil som tidligere selv stå for
juletræstændingen.
Informationer om bestyrelsens arbejde fremsendes pr. mail

3.10 Bemærkninger

r

r

Janus, Ejby Torvevej 20, beklagede, at invitationen til tour de chambre ved
sommerfesten 2019 desværre gik i vasken. Han benyttede lejligheden til i
stedet at invitere medlemmeme til tour de chambre i forbindelse med dette
års sommerfest.

Der var stor ros til det siddende aktivitetsudvalg, som blev opfordret til at
gentage succesen fra de seneste år. Behandles nedenfor under punkt
eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt.

4

Regnskab

KassererNils Hyldgaard gennemgik regnskabet for 2019, som var udsendt
sarrmen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Nils informerede desuden kort om den nye Mobile Pay løsning. Løsningen
medfører et gebyr på 15 kr. for hver 1.000 lff. der kommer ind.

5
Ingen.

Bestyrelsens forslag

4t5

6

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

7

Valg til bestyrelsen

På valg var

.
.
.

Formand Steen Justesen (modtog genvalg)
Næstformand Mette Fischer (modtog genvalg)
Suppleant Bianca Pless (modtog genvalg)

Steen Justesen blev genvalgt som formand.
Mette Fischer blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Bianca Pless blev valgt som suppleant.

I henhald

til foreningens vedtægter vælger besry,relsen selv sin næstformand.
Bestyrelsen har således efterfølgende ved bestyrelsesmøde 25. marts besluttet
at genvælge Mette Fischer som næstformand.

8

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg var

.
.

Revisor Erik Brogård
Revisorsuppleant Susanne van Cuyl

Begge blev genvalgt.

I

Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at kontingentet fortsat er 100 kr. om året.

l0

Fastsættelse af honorar

Det blev vedtaget at honoraret fortsat skal ligge på 0 kr.

11

Eventuelt

11.1 Habitat sinelebier
Mette, Ejbytoften 10, fortalte kort om etablering af habitater for singlebier.
vores mere end 25.000 biarter er på tilbagetog, men ved en lille indsats kan vi
hver især bidrage til at bevare singlebien og dermed fremme biodiversiteten.
Det handler om at etablere sniå habitater til bierne (kan købes), og sikre at de
har adgang til blomster, frugtbuske og træer for bestøvning. Singlebien er ikke
en aktiv bi, og der er ikke konstateret allergisk reaktion i forbindelse med stik.
For mere informati on kontakt Mette (i1.-;,,ii.i -,,::: tilj,.ijrl j* t_: nj1 ).

ll.2

Affaldsindsamling

søren, Ejbytoften 2, oplyste at hans datter Ingrid, igen i år tager initiativ
afraldsindsamling i Ejby i forbindelse med Naturens Dag (arrangeret af

til

Naturfredningsforeningen) d. 26. apfil 2020.
Naturfredningsforeningen aflyste arrangementet pga. Corona. Ny dato er
.fastsat til 19. september. Søren vil informere om Ingrid.fort.sat aruangerer
affildsindsamling.

5ls
11"3 Hesp,tilskolep
De fremmødte beboerpå Ejby Udlodsvej og Statenevej, nævnte at hegnet
mellem Ejbyskolen og parcellerne på Statenevej trænger til vedligeholdelse.
Fonnanden oplyste, at sagen var oppe i2009-20ll, hvor Glostrup Ejendomme
efter længere tids tovhækkeri lavede en nødtørftig reparation. Bestyrelsen
kigger igen på sagon.
G/F har den 22. marts 2020 sendt en sbivelse
der anmodes om at bringe hegræt i orden.

ll.4

til Glostup Ejendomme, hvor

Ak{ivitstsudvalg

Som svar på opfordringen til at bevare det nuværende aktivitetsudvalg, oplyste
Søren, Ejbytoften 2, at udvalget indvilger i at fortsætte. Udvalget havde forud
for generalforsamlingen talt om evt. sommerfest midt august / start september.
§øren spurgte, hvorvidt medlemmerne var villige til at betale et mindre beløb
(25-50 kr.) for deltagelse i festen. Der var bred enighed om at man gerne ville
betale for deltagelse i festen

Dato:93.Otl"LO

Dato:

1

€,/ L-

Steen Justeffn, Formand
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Knud Rasmussen, Dirigent

