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Dagsorden

1.

l6 stemmeberettigede

Valg af dirigent

. Næstformand Mefte Fischer
Ejbytoften 10 - I 5219 1657
. Kasserer Nils Hyldgaard
Ejbykærsvej 5 - E 2362 6060
. Jan Freij
Ejby Torvevej 10A - I 3125 3986
. Liselotte Boesgaard
Ejbytoften 13 - I 6068 5875
. Suppleant Bianca Pless
EibytoftenI-I23937151

2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Bestyrelsens forslag
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
10. Fastsættelse af honorar
1 1. Eventuelt

I

til bestyrelse og revisor

Valg af dirigent

Jane Thygesen, Ejbykærsvej 3, blev valgt som dirigent.

2

Yalg af referent

Nils Hyldgaard, Ejbykærsvej 5, blev valgt som referent.

3

Formandens beretning

3.1

Bestvrelsens arbeide:
Hovedformål for bestyrelse: Udvikling og dyre og planteliv om
gadekær jf. seneste generalforsamling
Sociale arrangementer
Informere om foreningens virke

a
a

3.2

Juletræstændins
Traditionen tro, var der igen i år juletræstænding den første søndag i
advent, hvilket vil sige den 28. navember ZAZL
Ligesom i de andre år vil juletræet blive sponseret af EL-TEAM, ved
Søren Jensen, Ejbytoften 10.
I år, i forhold til2020rvar der Gløggog æbleskivertil
juletræstændingen, og der var fremmødt ca. 50 personer for at se vores
store flotte juletræ blive tændt.

3.3

§ommerfest 2021
Aflyst pga. Corona, men forsøges gennemført til næste sommer.
For at være på forkant, er det indkøbt et nyt telt og 25 stole (10 kr.) og 2
stk. lyskæder
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3.4

Gadekær
Helt tilbage i sommeren 2019 konstaterede vi, at gadekæret ikke så godt
ud, og lugtede af kloak.
I oktober 2019, altså far 2% år siden kontaktede vi kommunen for at
høre, hvor vi var på skalaen for at å undersøgt gadekærets tilstand,
hvilket blev sat til engang i åtr 2020.
En screening påviste, at gadekæret ganske rigtigt var uklart og at der var
en del gulfisk og en sumpskildpadde i gadekæret.
Det endelige resultat ville blive forelagl og i starten af 2021, men da
skete intet, tog vi i september åt i kommunen for at ffi et resultat, og
forhøre om en evt. oprensning?
Oprensning kunne der ikke være tale om, da der ikke var økonomi til det.
På vores idegrundlag, fremkommet af Liselotte Boesgaard, fik vi
kommunen med på at tilsætte mikroorganismer til gadekæret hen over
sommeren, i det håb, at vandkvaliteten ville blive forbedret.
Om det har virket er svært at sige. Vi har ikke set nogle målinger, og ser
man på vandets farve er det svært at se en forskel.
Grunden til den gule farve er som sagt, fordi næringsindholdet i vandet er
for højt, hvilket s§ldes, at ænder og fisk bliver overfodret, samt at
"forkerte eller for mange fisk" er i gadekæret og roder op i bunden.
Det sidste nye er, at der inden 1. april, vil blive foretaget en opfiskning
ved vodfiskeri, og "de forkerte fisk" tages ud, og er der rovfisk i fangsten
skal de sættes ud igen.
Inden et sådan fiskeri kan i værksættes kræver det en dispensation fra
Naturbes§rttelsesloven §3, til opfiskning at fisk i Ejby gadekær.
I dispensationen skønner kommunen, at en oprensning af fiskene ikke vil
forringe levevilkårene for padder omfattet af Habitatbekendtgørelsen, da
den nærmeste lille sø ligger ca. 1 km. væk i Vestskoven, hvor der er
fundet spidssnuet frø og stor vandsalamander.
Det vurderes ligeledes, at oprensningen ikke vil have negativ påvirkning
på det nærmeste Natura 2000 område, Sengeløse/Vadsby Mose, som
ligger 12 km. fra Ejby Gadekær.
Nu er det kommunen selvo der er naturbes§rttelses myndighed i
Glostrup, så det har vel været nemt nolg at fii dispensationen, og ud over,
at vi har modtaget den, er den også sendt til 7 andre instanser:
Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Naturfredningsforening Glostrup, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk
Ornitologisk Forening Glostrup, Friluftrådet, Danmarks
sportsfiskerforbund.

3.5

Træfældnine af 6 stk eamle oe rådne træer på Eibytoften 15
"Begrundelse
Træerne som ejer ønsker at fælde, er ikke placeret ud mod et fællesareal
eller mod et vejareal.
Træerne der er af sorten 'Seljerøn', er placeret mellem to
naboejendomme og kan max blive 10-12 meter høje, hvorfor de ikke kan
ses fra de omkringliggende veje.
Det er derfor kommunens vurdering, at træerne ikke har en
karakteriserende karakter, hvorfor der ikke skal ansøges om tilladelse til
at fælde træerne, som beskrevet i byplanvedtægt E4.5 §1.1 eller §7.1.

3ts
Anbefaling.
Kommunen kan dog anbefale at de træer der fældes, bliver erstattet med
nye træer evt. som beskrevet ijeres besvarelse.
Derudover anbefaler kommunen, at der er enighed mellem naboerne
Ejbytoften 15 og Ejbytoften 7 om at fælde træerne for at undgå et
privatretsligt tvist mellem naboer".
Kan ses i referat af 5. januar 2022, pkt. 138.

3.6

Regnvand
Efter sidste generalforsamling i septernber, blevjeg giort opmærksom på,
at ved kraftigt regns§I, løber vandet fra skolestien, nord for broen over
Ejby Mosevej, ind på ejendommen Ejby Mosevej 9.
Kommunen blev giort opmærksom på problemet, og allerede måneden
efter var der lag en 15-20 meter lang vulst på stien for at lede vandet væk
fra ejendommen.

3.7

Nye tins der sker i området
Letbanen er godt i gang, og hvordan stationen ser ud, kan man se ud for
Ejbydalsvej. Banen forventes færdig i2A24-25

Ejby skolen Der er nu vedtaget lokalplan 8L4.7, hvilket betyder, at
skolen kan udbygges med 600 mZ,hvilket betyder, at klassetrinnene 0-6
årgang kan være på skolen. Udbygningen vil efter min mening ikke have
nogen miljømæssig betydning for os.
Til gengæld er det måske til glæde for de børn der bor i Ejby.
Byggestart 23. maj 2A22 og slut janlfeb . 2023.

Affaldsordning 1. maj 2021, 10 sorteringer.
Der er kommet container til papaffald
Fjernevarme kommer i2024-25 (3-4 år frem i tiden) i vores område.
Ved senere tilslutning, udgift på ca. 12.000 kr.
ved tilslutning(2024-25) er etableringens udgiften og nedtagning af den
eksisterende varmekilde på 0 kr., hvis man vælger tilslutningsordningen
PLUS og man derefter binder man sig til en abonnementsordning.
Hvis man vælger BASIS ordningen, skal man selv klare installationen og
vedligeholdet i fremtiden, så koster det omkring 11.000 kr., men så bliver
den årlige omkostninger billiger.
Informationer vil fortsat blive udsendt på mail eller til en hvis
udstrækning kunne ses på hjemmesiden sammen med referater, der
fortsat administreret af Nils Boesgaard, så tak for del

3.8

Bestyrelsens arbeide i det kommende år
Føl ge gadekærets beskaffenhed
Sommerfest forsøges gennemført via. Festudvalget (Bianca, Sanne, Lene
og Søren)
Juletræstænding 1. advent som vanligt.
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4

Regnskab

Kasserer Nils Hyldgaard gennemgik regnskabet for 2021" som var udsendt
sammen med indkal de I se ti I generalforsam I ingen.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Nils informerede om investeringer foretaget i2021

-

Alt

Køb af klapstole og lyskæder 3.000,Festtelt for 6.189"-

ovenstående kan lejes, ved henvendelse

til Formanden.

Lejepriser:

-

5

Telt: 300,Lyskæder: 100,Stole: 10,- pr. stk.
Borde: Gratis
Samlet leje for hele pakken: 500,-

Bestyrelsens forslag

Bestyrelse havde ingen forslag.

6

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

7

Valg til bestyrelsen

På valg var

.
'r
.

Formand Steen Justesen (Modtog genvalg)
Bestyrelsesmedlem Liselotte Boesgaard (Modtog genvalg)
Bestyrelsesmedlem Mette Fischer (Modtog genvalg)
Suppliant Bianca Pless (Modtog genvalg)

I henhold

til foreningens vedtægter vælger bestyrelsen selv sin næstJbrmand.
Bestyrelsen har således e.fterfølgende ved bestyrelsesmøde 23. marts2022
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.

9

Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at kontingentet fortsat er 100 kr. om året.
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10 Fastsættelse af honorar
Det blev vedtaget at honoraret fortsat skal ligge på 0 l«.

11

Eventuelt

11.1 Festudvalgrd ønsker at eøre brus af B&U-fondens midler
Festudvalg ønsker at gøre brug af B&U-fondens midler til kommende
sommerfest - emnet drøftes på kommende bestyrelsesmøde

ll.2 Foreninsens hiemmeside
Grundet begrænset brug af foreningens hjemmeside, samt stigende priser for
opretholdelse af denne, vil bes§,relsen på kommende bestyrelsesmøde
drøfte om hjemmesiden skal forblive eller lukkes.

Dato:
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Jane Thygesen, Dirigent

