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1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Intet at godkende, da dette er det første møde med den nyvalgte bestyrelse. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Ifølge vedtægterne §6 skal der vælges en næstformand. 
 Leif Højer blev valgt, og bestyrelsens sammensætning og genvalgsår er følgende: 
 

Formand Steen Justesen på valg igen i år 2002 
Næstformand Leif Høyer på valg igen i år 2003 
Kasserer Jane Thygesen på valg igen i år 2003  
Bestyrelsesmedlem Susanne van Cuyl på valg igen i år 2003 
Bestyrelsesmedlem Dorte Rebensdorf på valg igen i år 2002 

 Suppleant Jonas Palm på valg igen i år 2002 
 
 Revisor Niels Christian Juul på valg igen i år 2002 
 Revisorsuppleant Claus Enevoldsen på valg igen i år 2002 
 
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
 

Jonas vil gerne have oplyst, efter hvilke retningslinier kommunen salter og rydder 
sne. Nogle veje bliver ryddet og saltet og andre ikke. Vil det ikke være muligt at 
strøg grus på i stedet for?. 
Overført til pkt. 02  
 
Sanne vil gerne tag initiativ til at planlægge sommerfesten lørdag den 1-9-01. 
Overført til pkt. 03 
 
Cykeltur i Vestskoven vil Steen gerne arrangere. Vil finde viden om området i de 
historiske bøger og fortælle det videre til deltagerne. 
Overført til pkt. 04 
 
Leif vil gerne vide, hvad der skal ske med skolepedellens hus der er fraflyttet i 
sidste uge. 
Overført til pkt. 05 
 
Sanne foreslog, at bestyrelsen laver en form for pjece, der informerer om 
Grundejerforeningen og Ejby. Jane og Sanne vil komme med forslag. 
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Overført til pkt. 06 
 
5. Gennemgang af erindringslisten 
 

Nr. Dato Enme Ansvar 

01 27-3-
00 

På generalforsamlingen 27-3-00 blev ideen med at renovere gadekæret 
skabt sammen med Torbjørn Stenholm fra Grøn Guide, der var 
tilstede. 
26-9-00 Miljøformidlingen ved Benny Silvert, har søgt KBH's Amt om 
30.000 kr. til renovering af gadekæret. 
30-11-00. møde med Torbjørn Stenhøj hos Steen Justesen, for at 
analysere gadekærets biologi. Torbjørn anbefaler, at vi søger Glostrup 
kommune om 10.500 kr., da Amtet kun vil give ca. 70% af de søgte 
30.000kr. 
5-12-00. Grundejerforeningen sender ansøgning til kommunen, Grøn 
Fond. 
9-2-01. Kommunen godkender de 10.500 kr. 
12-3-01. Amtet afslår de 30.000 kr., men revurdere til næste år. 
22-3-01. På Generalforsamlingen godkendes, at bestyrelsen fortsat skal følge op på 
gadekærsrenoveringen, forudsat at det ikke påfører grundejerne nogen økonomisk 
belastning. 
 

 

02 28-3-
01 

Efter hvilke retningslinier saltes der i vores område om vinteren Jonas 

03 28-3-
01 

Sommerfesten afholdes lør. 1-9-01 ved gadekæret. 
Oplæg udarbejdes 

 
Sanne 

04 28-3-
01 

Cykeltur i Vestskoven den lørdag 26-5-01 Steen 

05 28-3-
01 

Hvad skal der ske med skolepedellens hus Steen 

06 28-3-
01 

Udformning af folder om Grundejerforeningen, til medlemmerne Jane/Sanne 

 
 
 
6. Eventuelt 
 

Intet 
 
7. Næste møde 
   

  Onsdag den 25. april 2001 kl. 19.00 til 21.00, hos Jane. 


