
Grundejerforeningen " Det Gamle Egby "   2. Juli 2002 

 

Dagsorden. 
 

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

Jonas Palm       (suppleant)              
 
 

Referat fra mødet mandag den 1. juli 2002.  
Mødet blev afholdt hos Steen 

 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 18-04-02 

Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Dette mødet skulle være afholdt onsdag den 26. juni hos Susanne, men er blevet 
ændret til 1. juli hos Steen. 
 
G/F har modtaget forslag til to lokalplaner: 
 El 2.2 området mellem Ejby Industrivej, Erhvervsvej og Produktionsvej, hvilket G/F 
ikke vil kommentere på, 
og "Forslag til Lokalplan EL 1 for Sandkjærsgård samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 
1997-2009". 
G/F har ingen bemærkninger til selve lokalplanen EL 1, men vil skriv frem om 
etablering af cykel/gangsti mellem gården og Ejby. 
Se pkt.10 
 
Der vil inden for de næste dage vil der blive sendt breve til kommunen angående: 

Mulig reducering af vejskiltene i Ejby, specielt ved Ejby Udlodsvej og 
Ejby Torvevej. 

  Se pkt.14 
  Kommunens planlagte renovering/oprensning af gadekæret 

Se pkt. 18 
Klage over den forringede haveaffaldsordning. 

  Se pkt. 19 
 
Den arrangerede cykeltur i Vestskoven søndag den 2. juni 2002 blev aflyst pga. 
manglende tilmelding, men vi prøver igen til næste år. 
 
Tour de Vest har svaret os.  
De henlægger deres stop søndag den 1. september til Udlodsstien, i stedet for ved 
gadekæret.  
Se pkt. 09 
 
 
 



 

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
 Ingen 

 
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. 
27-06-02. Svar fra Tour de Vest:    
"Vi har fået en ordning med Vestskoven om, at vi må benytte Udlodsstien og har 
orienteret de største deltagerhold om, at de bør henlægge deres stop dertil". 
Pkt. udgår næste gang 

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. 
18-04-02 Kommunen har i referat til forældre meddelt, at der vil blive 
etableret en cykelsti. 
02-07-02 Svare positivt på Lokalplan EL 1, Sandkjærsgård, men forventer en 
cykel/gangsti mellem gården og Ejby. 
 

Steen 

12 10-01-02 Fremstilling af julepostkort 
18-04-02. Der vil blive fremstillet julekort der kan købes 1. søndag i 
advent. Postkortet vil blive uddelt til medlemmerne, med indbydelse 
til juletræstænding 1. søndag i advent samt ønsket om en god jul/ 
nytår. 
 

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.  
18-04-02. Har været i telefonkontakt med Driftsleder Kjeld Borne  
den 11-04-02, og forelagt problemet. Han synes også, at skilte skal 
reduceres mest muligt, så han tager kontakt til politiet, for at se hvad 
der kan gøres. 
02-07-02 Skrivelse til Teknisk Forvaltning, for at få status i sagen. 
 

Steen 

15 14-03-02 Cykeltur i Vestskoven planlagt til lørdag den 1. juni 2002 
18-04-02. Jane og Susanne skriver indbydelse, som skal uddeles  
12-13. maj 02 
Møde før cykelturen afholdes hos Steen onsdag den 29. maj 2002 
kl. 19.00 
Turen ændret til søndag den 2. juni pga. VM fodbold. 
02-06-02 Turen aflyst pga. manglende tilmelding.      
Pkt. udgår næste gang 

Steen 

16 14-03-02 Høstfest planlagt til lørdag den 31. august 2002 og afholdes på 
Ejbyskolen. 
18-04-02. Festdato ændret til 7. sep. pga. sammenfald med 

Steen 



 

loppemarked. 
Festrammer: Start 17.00. Lege i og omkring skolen 17.30-18.00. 
Spisning 18.30. Fest slut 23.00 
Mad udefra. F.eks. kunne festtemaet være "Græsk aften med græsk 
mad" 
 

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

Steen 

18 18-04-02 Birgitte Steffen er kontaktet personligt den 11-04-02. Hun vil 
undersøge, hvornår kommunen har planlagt at gøre noget ved 
gadekæret. Vi vil få besked. 
02-07-02 Rykkerskrivelse for at få status 
 

Steen 

19 18-04-02 Efter den nye ordning bliver der kun afhentet haveaffald i ugerne 
16,22,26,32,38og 44. Dette er utilfredsstillende og bestyrelsen vil 
skrive til kommunen. 
02-07-02 Klageskrivelse sendt til kommunen. Venter svar 
 

Steen 

 
 
6. Eventuelt 

Intet 
 

7. Næste møde 
 
 

Mandag 19. August 2002 kl. 19.00 til 21.00, 
hos Dorte 


