
Grundejerforeningen " Det Gamle Egby "   17. marts 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      Afbud 
7. Næste møde     

Jonas Palm       (suppleant)              
 
 

Referat fra mødet torsdag den 14. marts 2002. 
 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7-02-02 

Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Efter valg af bestyrelsen på generalforsamlingen 7-3-02, skal der ifølge vedtægterne §6 
vælges en næstformand. 

 Leif Højer er genvalgt, og bestyrelsens sammensætning og genvalgsår er følgende: 
 

Formand Steen Justesen på valg igen i år 2004 
Næstformand Leif Høyer på valg igen i år 2003 
Kasserer Jane Thygesen på valg igen i år 2003  
Bestyrelsesmedlem Susanne van Cuyl på valg igen i år 2003 
Bestyrelsesmedlem Dorte Rebensdorf på valg igen i år 2004 

 Suppleant Jonas Palm på valg igen i år 2003 
 
 Revisor Niels Christian Juul på valg igen i år 2003 
 Revisorsuppleant Claus Enevoldsen på valg igen i år 2003 

 
Så er det tid at få planlagt cykelturen i Vestskoven og høstfesten.  
Følgende dage foreslås: 
Cykeltur lørdag 1. juni 2002 Overført til pkt. 15 
Høstfest lørdag 31. august  Overført til pkt. 16 
 

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
  

Jane Har fremlagt referatet fra generalforsamlingen til godkendelse i 
bestyrelsen. 

 5 medlemmer har ikke betalt kontingent. Rykkere vil blive udsendt. 
 Regnskabsmæssigt vil det være bedre, hvis kontingentet for det 

kommende år falder 1. januar, men det kræver en vedtægtsændring. 
 Overført til pkt. 17 
 
 
 
 

5. Gennemgang af erindringslisten 



 

 
 

Nr. Dato Emne Ansvar 

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.  
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. 

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. 
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. 
7-3-02 Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. 
Der var mødt 25 deltagere op, heraf 18 stemmeberettigede. 
Der blev serveret øl, vin, vand og smørrebrød. Pris ca. 2700,- Kr. 
Pkt. udgår næste gang. 

Steen 

12 10-01-02 Fremstilling af julepostkort Susanne 

14 07-02-02 Vil det være muligt at reducere vejskiltene i Elby, specielt dem på 
hjørnet af Ejby Torvevej og Ejby Udlodsvej og "slikkepinden" ud for 
Ejby Torvevej 10.  

Steen 

15 14-03-02 Cykeltur i Vestskoven planlagt til lørdag den 1. juni 2002 Steen 

16 14-03-02 Høstfest planlagt til lørdag den 31. august 2002 og afholdes på Ejbyskolen Steen 

17 14-03-02 Overvejelse om ændring af § 8. "kontingent forfalder til betaling d. 1. oktober" 
ændres til " 1. januar" 

Steen 

 
 
6. Eventuelt 
 

Intet 
 

7. Næste møde 
   

Torsdag 18. april 2002 kl. 19.00 til 21.00, 
hos Steen 

   


