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Steen Justesen
Leif Høyer
Jane Thygesen
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Jonas Palm

Afbud
Afbud

Referat fra mødet torsdag den 7. februar 2002.
1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 10-01-02
Godkendt
Mødet afholdt hos Jane, da Dorte ikke kunne deltage i dette møde.

3.

Meddelelser fra formanden
Der er nu skrevet til G/F Bjergbakken, hvor vi tilkendegiver vores stødte til cykelstien
fra Ejby til Dyregården.
Der er ligeledes skrevet til kommunen, hvor vi giver afkald på de 10.500 kr. der var
reserveret til naturopretningen af gadekæret.
Kommunen har svaret Jonas på, hvorfor Ejby Smedevej ikke bliver ryddet for sne.
Svaret er, at vejen har været nedprioriteret i forhold til andre og mere befærdede veje,
men vil nu blive opprioriteret, fordi der er mange der færdes på denne vej til og fra
stoppestedet på ringvejen.
Foreningen har investeret 170 kr. i en elmåler, så vi er i stand til at afregne for lånt
strøm når det sker.
Der er ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne til årets generalforsamlingen.
Vi har fået lov til at låne Tumlesalen på Ejbyskolen til afholdelse af
generalforsamlingen torsdag den 7. marts 2002.
Når man se på antallet af vejskilte i Ejby, må man spørge sig selv, om der ikke kunne
ske en reducering. Specielt på hjørnet Ejby Torvevej og Ejby Udlodsvej, er der så
mange skilte, at det er helt komisk.
Ud for Ejby Torvevej nr. 10 er der et stort skilt (slikkepind) der ødelægger den ellers så
pæne udsigt mod gadekæret.
Overføres til pkt. 14

4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Leif:

5.

Har undersøge muligheder og priser for at få etableret hybridnet i
lokalområdet.
Det vil koste min. 4500.- kr. pr husstand under forudsætning af, at
mindst 150 husstande er tilmeldt, og alligevel er det ikke sikkert at prisen
vil kunne holde.
Derudover vil den lille "pakke" programmer koste 600/700 kr. pr mdr.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
09 6-9-01

10

15-11-01

11

10-01-02

12
13

10-01-02
10-01-02

Emne
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.
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.
Vi 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.
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.
7-2-02 vi planlægger på 45 deltagere til smørrebrød, øl, vand, vin, snaks og kaffe.
Kopi af referater fra det forgangne år lægges frem, så medlemmerne kan tage dem.
Formøde til generalforsamlingen afholdes tirs. den 5/3 kl. 19.00 hos Dorte.
Fremstilling af julepostkort
Undersøgelse af muligheder og priser for at få hybridnet i
lokalområdet
7-2-02 Det vil koste min. 4500,- kr. pr. husstand at få etableret hybridnet i
lokalområdet under forudsætning af, at mindst 150 husstande er tilmeldt, og
alligevel er det ikke sikkert at prisen vil kunne holde.
Derudover vil den lille "pakke" programmer koste 600/700 kr. pr. mdr.

Ansvar
Steen

Steen

Steen

Susanne
Leif

Bestyrelsen anser etablering af hybridnet for urealistisk, så pkt.
lukkes.
Punktet udgår næste gang.
14

6.

07-02-02 Vil det være muligt at reducere vejskiltene i Elby, specielt dem på hjørnet af Ejby Steen
Torvevej og Ejby Udlodsvej og "slikkepinden" ud for Ejby Torvevej 10.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

Torsdag den 14. marts 2002 kl. 19.00 til 21.00,
hos Susanne.

