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Referat fra mødet torsdag den 6. september 2001. 
 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 27-7-01 

Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Fotografens ejendom er nu helt væk, og grunden er renset for affald. 
 
Vores pavilloner har i indeværende sæson været udlejet 3 gange, og 
grundejerforeningen har selv brugt dem til Gadekærsfesten. 
 
Ifb. med Tour de Vest blev der gjort stop af deltagerne ved gadekæret i ca. 1 time. 
Der var ca. 200 personer med depotvogne og musik. Det var hyggeligt nok, men 
ulempen var, at et meget stort antal deltagere skulle "lade vandet", som skete på 
området omkring gadekæret, haver og hvor der var ledige pladser. 
Jeg vil sende en klage til Turledelsen gennem Folkebladet, så den kan rette op på 
dette forhold inden turen til næste år. 
Overført til pkt. 09 
 
Gadekærsfesten, hvilket samtidig var 25 års jubilæum gik godt, men pga. det store 
arbejde der er med at opstille telte, borde, stole, grill og fadølsanlæg m.m., vil den 
næste fest blive afholdt på skolen med flaskeøl og mad udefra. 
 
I anledning af jubilæet blev der brugt ca. 2000 kr. af foreningens beholdning. 
Pengene blev bl.a. anvendt til 1/2 flaske vin pr. deltager, vingaver til Per Boen 
Hansen og Eddie Sandbjerg som tak for deres arbejde som formand og 
næstformand for 25 år siden og pølser til natmad. 
 
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

 
 Dorthe:  

Har som forælder modtaget en skrivelse fra skolen, hvor det nævnes, at "nogle" 
lufter deres hunde på skolens græsplæne, uden at fjerne deres efterladenskaber. 
 
Bestyrelsen synes, at det er noget svineri, og vil forsøge et finde frem til, hvem det 
er, for derefter at fortælle vedkommende hvordan en forventet adfærd bør være 
når man har hund. 

 
 



 

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 ). 
6-9-01.  Festen er afholdt. Pkt. udgår 

 
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 

09 6-9-01 Klage sendes til Tour de Vest og Folkebladet over tisseri ved gadekæret Steen 

 
 
 
5. Eventuelt 
 

Intet 
 
 

6. Næste møde 
   
 

  Torsdag den 15. november 2001 kl. 19.00 til 21.00,  
  hos Leif. 


