Grundejerforeningen " Det Gamle Egby "

18-5--01

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af protokolfører
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Gennemgang af erindringslisten
Eventuelt
Næste møde

Referat fra mødet onsdag den 25. april 2001.
1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 28-3-01
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Foreningens arkiv, som indeholder div. udklip, skrivelser og meget andet er nu
blevet sorteret. Der blev udleveret en liste til bestyrelsesmedlemmerne over, hvilke
bøger der findes i grundejerforeningens arkiv.
I forbindelse med gennemgang af arkivmaterialet viser det sig, at
Grundejerforeningen havde 25 års jubilæum den 8. marts 2001.
Da denne mærkedag ikke blev fejret i forbindelse med generalforsamlingen kan
den afholdes sammen med sommerfesten lør. 1. sep 01 ( Overføres til pkt. 03 ).
De to pavilloner er modtaget fra Kluge, og lagt i min garage. Der er skrevet regler
og kvitteringslister til hver pavillon, så låneren vil være bekendt med betingelserne.
Jeg har modtaget en del E-mails om forsamlingshuset, der skal bygges ved Ejby
Mose. Mere orientering herom senere.

4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Susanne vil gerne påtage sig at være Grundejerforeningens fotograf og tage
billeder af lokalområdet med jævne mellemrum, så eftertiden har noget at se på.

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
01 27-300

Emne
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

Ansvar

02

28-301

03

28-301

04

28-301

05

28-301

06

28-301

6.

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.
2-5-01. Grundejerforeningen giver afkald på "Tilskud til naturopretning af
gadekær i Ejby. ( de 10.500 kr. fra kommunen )
Efter hvilke retningslinier saltes der i vores område om vinteren
2-5-01. Kommunen oplyser, at de har pligt til at rydde alle de store veje i området.
Beboerne skal selv rydde fortorve, grusvejen ved smeden og vejen ind til Ejbygård.
Kommunen salter på vejene, men beboerne må ikke salte på fortorve men gruse eller
andet.
Pkt. udgår næste gang.
Sommerfesten afholdes lør. 1-9-01 ved gadekæret.
Oplæg udarbejdes
25-4-01. Festen skal indeholde 25 års Jubilæum

Jonas

Sanne

Cykeltur i Vestskoven den lørdag 26-5-01
Steen
25-4-01. Turen Hovedpunkter vil blive: Bjerget i Hvissinge, Hvissingestenen,
Vestvolden, Hakonsøen, Ejby Mose.
Pkt. udgår næste gang.
Hvad skal der ske med skolepedellens hus.
Steen
2-5-01. Iflg. DIS (33111100), Sandra Guldbrand:
Hun siger, at huset ikke skal genudlejes, men bruges af kommunen eller sælges.
Pkt. udgår næste gang.
Udformning af folder om Grundejerforeningen, til medlemmerne
Jane/Sanne
25-4-01. Som udgangspkt. er den folder der er i Grundejerforeningen god nok, men
skal måske rettes lidt til.
Pkt. udgår næste gang.

Eventuelt
Steen: Vil det mon være muligt, at få lys på træerne ved gadekæret ved juletid
Overføres til pkt. 07
Jane: Vil det være muligt, at skabe en " Olympiade " for de forskellige
grundejerforeninger i området. Det kunne være discipliner som tovtrækning,
rundbold, sækkeløb og meget mere.
Overføres til pkt. 08
Der var enighed i bestyrelsen om, at vi denne gang omdeler Referat fra
Generalforsamlingen samt Nyt fra Grundejerforeningen til de 84 mulige
medlemmer i lokalområdet, i det håb at der vil komme nye medlemmer til.

7. Næste møde
Tirsdag

den 22. maj 2001 kl. 19.00 til 21.00, hos Susanne.

