
Grundejerforeningen " Det Gamle Egby "   17. januar 2002 

 

Dagsorden. 
 

1.    Valg af protokolfører    Mødedeltagere: 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  Steen Justesen 
3. Meddelelser fra formanden   Leif Høyer 
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer  Jane Thygesen 
5. Gennemgang af erindringslisten   Susanne van Cuyl 
6. Eventuelt    Dorte Rebenstorf 
7. Næste møde    Jonas Palm                 Afbud

  
 
 

Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2002. 
 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 15-11-01 

Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Amtet har givet afslag på vores ansøgning om "Vedrørende ansøgning om 
naturopretningsmidler til 1.gangspleje af Ejby Gadekær". 
Begrundelsen er, at gadekæret naturmæssigt fungerer relativt tilfredsstillende 
under de givne omstændigheder. 
Der udestår nu, at afmelde det af kommunen reserverede beløb på 10.500 kr., 
som de havde afsat til gadekæret under forudsætning af, at amtet godkendte vores 
ansøgning. 
Gadekærssagen er hermed afsluttet, så nu er spørgsmålet, hvornår kommunen har 
tænkt sig at rense op i gadekæret. 
 
Vi har modtaget svar på vores klage til Tour de Vest angående tisseri ved 
gadekæret, hvor de er enig i problemstillingen og vil finde en løsning inden det 
næste cykelløb. 
 
Byggeriet af "Foreningshuset i Ejby" som Ejby boldklub, fritids- og 
ungdomsklubben og grundejerforeningerne i området kunne bruge er sat i bero. 
Det skyldes, at kommunen har købt en større ejendom i Ejby, der kan rumme 
fritids- og ungdomsklubdriften. 
I slutningen af 2002 planlægges på at flytte Klub Ejby, ungdomsklubben og 
dyregården til den nye adresse. 
I første halvdel af 2002 vil "Foreningshuset i Ejby" blive taget op til vurdering på 
ny. 
 
Postbutikken i Ejby (Spar Købmanden) lukker fra 1. januar 2002 pga. faldet i 
transaktioner, forårsaget af den øgede brug af elektronisk dataudveksling som 
betalingsmåde. 
 
Så er det tid til generalforsamling igen og den valgt dato er torsdag den 7. marts, 
og afholdes i Tumlesalen på Ejbyskolen. 
Overføres til pkt. 11 

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
 



 

 
 
 Jane:  Vi har fået 2 nye medlemmer i foreningen.  

De kommer fra Ejbygård nr. 15 og 19 
  

Dorte: Har taget kontakt til kommune for at høre om status på "pedellens 
hus". Kommunen oplyser at det er solgt. 

 
Susanne: Vil arbejde for at for lavet et julepostkort fra Ejby, der kan sælges til 

næste år i forbindelse med juletræstændingen. 
 Overføres til pkt. 12 
 
Jonas: Har kontaktet kommunen angående manglende snerydning på Ejby 

Smedevej. Har ikke fået svar endnu. 
 Problemet var det samme sidste år, hvor kommunen svarede, at det 

var en forglemmelse og beklagede meget. 
 
Leif: Vil undersøge muligheder og priser for at få etableret hybridnet i 

lokalområdet. 
 Overført til pkt. 13 
 
 
 
 
 
 

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 ) 
20-11-01. Amtet giver afslag på ansøgning om "Naturopretningsmidler til 
1.gangspleje af Ejby gadekær. 
Gadekærssager er slut, og pkt. udgår næste gang 

 

07 25-4-01 
 

Vil det være muligt at få lys på træerne ved gadekæret ved juletid 
15-11-01. Der indkøbes en ekstra kæde, og der sættes lys på træet ved 
kæret. 
Strømmen kommer fra Leif Høyer mod betaling. 

Steen 



 

Medlemmer/ evt. medlemmer indbydes til tænding lør. 1. dec. 16.00 
Husmoderforeningen DDD serverer gløgg og æbleskiver. 
10-01-02. Næste år sættes der lys på den store gren der hænger ud over Ejby 
Kærsvej, fordi det var meget svært at lægge lys på træet som det var i år. 
Traditionen fremover vil være, at træet tændes 1. søndag i advendt kl. 16.00 
Pkt. udgår næste gang. 

09 6-9-01 
 

Klage sendes til Tour de Vest og Folkebladet over tisseri ved 
gadekæret 
15-11-01.  Klage er sendt og har også været optaget som læserbrev i 
Folkebladet den 24. oktober 2001. Vi venter svar fra Tour de Vest. 
10-01-02.  Tour de Vest har svaret. Er enig i problemstillingen, og vil finde en 
løsning inden næste løb. 

Steen 

10 15-11-01 Skrivelse fra Grundejerforeningen Bjergbakken, hvor de anmoder om 
vores støtte for at få kommunen til at anlægge en cykel- og gangsti 
langs Statenevej, fra Ejby til Dyregården. 
10-01-02. Vi skrive til Bjergbakken og tilkendegive vores stødte,  
men skriver ikke selv til kommunen.  
Vil vil følge hvad der sker angående flytning af dyregården og ungdomsklubben til 
efteråret, fordi vi er af den overbevisning at kommunen bliver nød til at etablere en 
sti på det tidspunkt. 

Steen 

11 10-01-02 Generalforsamling afholdes torsdag den 7. marts på Ejbyskolen. 
Dato for generalforsamlingen samt besked på at forslag skal være formanden i 
hænde senest 1. februar, skal uddeles lørdag den 18. januar. 
Den endelige indkaldelse skal uddeles senest torsdag den 21. februar. 

Steen 

12 10-01-02 Fremstilling af julepostkort Susanne 

13 10-01-02 Undersøgelse af muligheder og priser for at få hybridnet i lokalområdet Leif 

 
 
 
 
6. Eventuelt 
 

Intet 
 
 

7. Næste møde 
   
 

  Torsdag den 7. februar 2002 kl. 19.00 til 21.00,  
  hos Dorte. 


