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Afbud

Referat fra mødet torsdag den 15. november 2001.
1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 6-9-01
Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden
Klagen til Tour de Vest er skrevet, og den har også været i Folkebladet den
24. oktober 2001 som læserbrev.
Nu venter vi, at problemet er løst inden næste tur. Har vi ikke hørt noget inden
maj 2002, henvender vi os igen angående svar.
Grundejerforeningen har 2 lyskæder og jeg foreslår, at vi køber en til, pris
ca. 300,- kr + 50 nye pære, som erstatning for dem der ikke duer mere.
Med disse kan vi sætte lys på træet, der står tæt på bænken ved gadekæret.
Jeg foreslår, at vi indbyder medlemmerne og evt. kommende medlemmer til
lystænding, lørdag den 1. december kl. 16.00
Husmoderforeningen DDD vil gerne være med i arrangementet, så det vil være
muligt at købe gløgg og æbleskiver.
Vi har modtaget en skrivelse fra Grundejerforeningen Bjergbakken, hvor de
anmoder om vores stødte, for at få kommunen til at anlægge en cykel- og gangsti
langs Statenevej, fra Ejby til Dyregården.
Overført til pkt. 10
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

4.

Jane:
Har modtaget gebyr på 75,- kr fra Halberg Bolig, som ydelse for materiale om
grundejerforeningen ifb. med salget af Ejby Udlodsvej 6.
Girokort udsendes sidst i novenber, sammen med en skrivelse om hvad der er
sket i grundejerforeningen det sidste halve år. Herunder vil der også være en
indbydelsen til juletræstændingen den 1. december.

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
01 27-300

07

08

09
10

6.

Emne
Ansvar
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 )
25-4Vil det være muligt at få lys på træerne ved gadekæret ved juletid
Steen
01
Der indkøbes en ekstra kæde, og der sættes lys på træet væd kæret
15/11- Strømmen kommer fra Leif Høyer mod betaling.
01
Medlemmer/ evt. medlemmer indbydes til tænding lør. 1. dec. 16.00
Husmoderforeningen DDD serverer gløgg og æbleskiver.
24-4Ideer til at skabe en " Olympiade " for grundejerforeningerne i
Jane
01
området.
Pkt. udgår næste gang
15/1101
6-9-01 Klage sendes til Tour de Vest og Folkebladet over tisseri ved gadekæret Steen
15/11- Klage er sendt og har også været optaget som læserbrev i Folkebladet
01
den 24. oktober 2001. Vi venter svar fra Tour de Vest
15/11- Skrivelse fra Grundejerforeningen Bjergbakken, hvor de anmoder om vores stødte for Steen
01
at få kommunen til at anlægge en cykel- og gangsti langs Statenevej, fra Ejby til
Dyregården.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

Torsdag den 10. januar 2002 kl. 19.00 til 21.00,
hos Steen.

