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Referat fra mødet onsdag den 23. maj 2001. 
 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 25-4-01 

Godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Referatet fra generalforsamlingen, invitation til cykelturen til Vestvolden lørdag 
den 26-5-01 og informationen om grundejerforeningens 25 års jubilæum 1-9-01 
blev uddelt til alle 84 husstandene i lokalområdet. 
Der er ikke kommet nogen nævneværdig respons på vores initiativ. 
 
Der vil være Loppemarked på skolen i Ejby den 10. juni og 2. september 2001, 
arrangeret af boldklubben. 
 
Folkebladet skriver den 4. april omkring tungmetalbelastningen ( bly og 
cadminum ), at "der er ikke fundet væsentligt forhøjede værdier i Ejby. 
For yderligere information kontaktes Miljøafdelingen, tlf. 43236170. 
 
Der blev uddelt kopi til bestyrelsen over afkald på " Tilskud til naturopretning i 
Ejby ". ( de 10.500 kr. som kommunen havde bevilliget til gadekæret ). 
 
Lokalplan EL 21 er nu endeligt godkendt. ( fotografens grund ). 
 
Bestyrelsen blev orienteret om vejsystemet i Ejby i 1945, med lokalhistorisk arkiv 
som kilde. 
 

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
 

Jane har nu modtaget foreningens kassebeholdning fra Kluge. 
Beholdningen udgør: 

31-3-01 11.237,94 kr. i Giro 
     104,75 kr. i kontanter 
       75,00 kr. i kontingent 

 Girokort til opkrævning af kontingent vil blive udsendt i november. 
 
 
 
 
5. Gennemgang af erindringslisten 



 

 
 

Nr. Dato Emne 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. 
2-5-01. Grundejerforeningen giver afkald på "Tilskud til naturopretning 
af gadekær i Ejby. ( de 10.500 kr. fra kommunen ) 

 

03 28-3-
01 
 
 

Sommerfesten afholdes lør. 1-9-01 ved gadekæret. 
Oplæg udarbejdes 
25-4-01. Festen skal indeholde 25 års Jubilæum 

 
Sanne 

07 25-4-
01 

Vil det være muligt at få lys på træerne ved gadekæret ved juletid Steen 

08 24-4-
01 

Ideer til at skabe en " Olympiade " for grundejerforeningerne i 
området. 

Jane 

 
 
 
6. Eventuelt 
 

Intet 
 
 

7. Næste møde 
   
 

  Torsdag den 2. august 2001 kl. 19.00 til 21.00,  
  hos Leif. 


