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Mødedeltagere:
Steen Justesen
Leif Høyer
Jane Thygesen
Susanne van Cuyl
Afbud
Dorte Rebenstorf
Jonas Palm
(suppleant)

Referat fra mødet mandag den 7. november 2002.
Mødet blev afholdt hos Leif

1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 19-8-02
Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden
Byggeriet på "fotografens grund" er begyndt at tage form. Fra sidste uge i oktober og
til nu, første uge i november er længen mod ringvejen blevet rejst, og spær er sat op.
Der må snart være rejsegilde på den del af byggeriet.
Tour de Vest fulgte vores opfordring om at flytte deres "stop" fra gadekæret til et sted
i Vestskoven, så vi blev fri for alt det tisseri vi var vidne til sidste gang.
Formanden for Tour de Vest er kontaktet pr. telefon den 14/9-02 og takket for den
ændring der er foretaget.
I Folkebladet fra 6. november kan man læse, at der er tanker om at føre
Frederikssundsmotorvejen forbi Ejby langs den eksisterende motorvej. Dette vil
medføre at en del af Vestskoven og sandsynligvis broen over motorvejen vil forsvinde.
Foreningen vil sende en skrivelse ud til medlemmerne, og gøre opmærksom på
forholdet samt at der vil være høring om projektet på Glostrup Stadion torsdag
den 14. novenber
Overføres til pkt. 21
Så er det snart tid til juletræstænding igen. Datoen vil være søndag den 1. december, kl.
16.00
Overføres til pkt. 22

4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
Emne
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.
24-07-02 Kommunen bekræfter, at have modtaget indsigelse til
Lokalplan EL1
07-11-02 11. september 02 har kommunalbestyrelsen vedtaget lokalplanen
Pkt. udgår næste gang.
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.
07-11-02 Ideen om postkort er overgået til Husmoderforeningen "DDD"
Pkt. udgår næste gang.
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.
15-07-02 Svar fra kommunen. De har været i Ejby for at se på
forholdene, men mener ikke, at der kan fjernes nogle skilte.
Dog vil de rette de 4 skilte på hjørnet af Ejby Udlodsvej og fjerne
ukrudt.
Fremtid: G/F vil som det næste fortsatte sagen med vægten lagt på
trafiksikkerhed i byen.
25-10-02: G/F har sendt en skrivelse med tegning over vejene omkring
gadekæret, hvor de farlige trafikmæssige steder er beskrevet.
G/F tilbyder, at møde op i kommunen for at diskutere løsningsmuligheder, der vil
gøre det mere sikkert at færdes her.

Ansvar
Steen

Susanne

Steen

16
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20
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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
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"
14-08-02 G/F har fået reserveret Ejbyskolen lørdag 7. sep. Fra 15.0023.59
07-11-02 Festen forløb fint, og det var meget godt og nemt at bruge skolen til
festen.
Der var 32 voksen og 14 børn. Der blev forbrugt 22 rødvin, 7 hvidvin,
4½ kasser øl, 4 kasser vand. Næste gang skal der flere vand.
Pkt. udgår næste gang.
14-03-02 Overvejelse om ændring af § 8. "kontingent forfalder til betaling d. 1.
oktober" ændres til " 1. januar"
07-11-02 § 8 vil først blive ændret, når der kommer en total revision af
vedtægterne.
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
04-07-02 Birgitte Steffen henviser til Forsyningsafd. under
Parkvæsenet
17-07-02 Parkvæsenet har set på gadekæret, og de er enig i, at
sivvæksten er voldsom.
Vil efter sommerferien undersøge, hvad en oprensning og renovering
vil koste, samt vurderer omfang og hvornår det bør ske.
25-10-02 G/F har sendt rykkerskrivelse til kommunen
19-08-02 Har modtaget en klage fra et medlem, ang. musikstøj til kl. 03.00 om
natten på Ejbyskolen, fredag den 17. august.
G/F Skriver til kommunen
26-08-02 G/F har skrevet til kommunen
Pkt. udgår næste gang.
07-11-02 G/F har udsendt en orienteringsskrivelse om tankerne omkring den ny
Frederikssundsmotorvej og høringen den 14. november på Glostrup stadion.
07-11-02 Juletræet tændes søndag den 1. december kl. 16.00
Leif vil undersøge og evt. indkøbe driftsikre lyskæder til formålet
Husmoderforeningen DDD vil måske stå for Æbleskiver og Gløgg

6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

Torsdag 9. januar 2003 kl. 19.00 til 21.00,
hos Jane
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Steen

Steen

Steen

Steen/Leif

