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Referat fra mødet fredag den 27. juli 2001. 
 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 23-5-01 

Mødedatoer er ændret fra den 2. august 2001 hos Leif, til den 27. juli 2001 ved 
Gadekæret. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Fotografens bygninger er nu revet ned.  
Den sidste væg på " laden " blev væltet i dag fredag den 27. juli, og nu skal der 
ryddes på grunden inden byggeriet af de 17 boliger kan startes. 
 
Det første af de tre ældreboliger ved vandtårnet har nu fået tag på. Der er dog 
ikke lagt tegl på endnu. 
De to andre boliger vil nok stå færdige inden længe. 
 
Grundejerforeningen har haft udlejet de to pavilloner, og de skal udlejes igen den 
11. august. 
 
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

 
Susanne er begyndt på at tage billeder af byen, så eftertiden kan se hvordan der 
har set ud i Ejby år 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 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 
27-7-01. Festen starter kl. 16.00 med konkurrencer, spisning ca. 18.30 og 
musikken stopper kl. 24.00 
Indbudte er alle beboer i lokalområdet. Prisen er 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for 
ikke medlemmer og 25 kr. for børn. 
I anledning af jubilæet giver foreningen ca. 1/2 flaske vin pr. deltager eller øl/vand 
( endnu ikke fastlagt ). 

 
Sanne 
 
Bestyrelsen 

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 

 
 
 
5. Eventuelt 
 

Intet 
 
 

6. Næste møde 
   
 

  Torsdag den 6. september 2001 kl. 19.00 til 21.00,  
  hos Leif. 


