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Mødedeltagere:
Steen Justesen
Keld Graugart
Jane Thygesen
Susanne van Cuyl
Niels Michelsen
Jonas Palm
(suppleant)

Referat fra mødet mandag den 8. september 2003.
Mødet blev afholdt hos Jane

1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 30-6-03
Godkendt med følgende ændring: Mødet blev afholdt hos Jane i stedet for hos Susanne,
og dato ændret fra 25. august til 8. september.

3.

Meddelelser fra formanden
Den 21. august har G/F uddelt information om vores hjemmeside til formændene i de 9
andre G/F i Ejbyområdet.
Dette har bl.a. resulteret i, at besøgstallet nu er nået op på ca. 720.
I den nærmeste fremtid, vil der blive uddelt information om hjemmesiden til de
ca. 100 ejendomme på Bjergbakkevej.
I den sidste måneds tid, er der blevet arbejdet på at lægge nyt tag på to ejendomme i
byen.
Ejbykærsvej 8 får lagt stråtag og Ejby Torvevej 10A får lagt betontegl.
Kommunen er i disse dage ved at udlevere avis/blad-containere til alle husstande.
G/F har modtaget Kommuneplanstrategien ”Glostrup Kommune – mod år 2015”,
hvor Ejby bliver nævnt i visionen frem mod år 2015 med, citat: ”Efter etablering af
tværbanen er der også bygget flere boliger i Ejby. Det er spændende boliger, der har
tiltrukket nye borgere”, citat slut.
G/F har kontaktet Vej og Park, for at høre om renoveringen af gadekæret var kommet
på budgettet for år 2004.
Det var det ikke, men der er taget prøver af slammet i gadekæret, for at finde ud af om
det skal til Kommunekemi, så omkostningerne kan beregnes.
Til gengæld har Vej og Park lovet, at siv i gadekæret vil blive fjernet til vinter, så det igen
bliver muligt at se vandspejlet fra området ved bænken.
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Det store skilt ”slikkepinden” ud for Ejby Torvevej 10 vil blive fjernet, og en lille stele
med refleks vil blive sat i stedet for.
Det ”Gamle Parkskilt” vil blive renoveret, og placeret et passende sted ved gadekæret så
det ikke kan påkøres af biler.
Vej og Park har også lovet, at få gjort hjørnet, Ejby Torvevej/ Ejby Udlodsvej, pænt og
beplantet.
4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen bemærkninger

5.
Nr. Dato
26

30/0603

24

29/0303

22

07/1102

Gennemgang af erindringslisten
Emne
Høstfest er planlagt til lørdag den 27. september på Ejbyskolen
8-9-03 Festens rammer: Kinesermad, deltagerpris 110,- kr., deltagerantal planlagt til
ca. 30-35 voksne og 10-15 børn og afholdes på Egbyskolen fra 17-23.00.
Indbydelser uddeles torsdag den 11. sep. og svar skal være givet senest søn. den 21 sep.
G/F vil oprette en hjemmeside med adr. www.egby.dk.
Pris 319,06 + 48,75 pr/mdr.+ 75 kr./år for navnet og 1 mdr. opsigelse
30-04-03 Hjemmeside under opbygning vil kunne ses på nettet fra primo maj 03
Vi sælger annoncer på hjemmesiden for 200 kr./år.
På den måde dækkes udgiften til abonnementet og måske kan der tjenes penge
her.
30-06-03 Sidst i maj blev Hjemmesiden offentliggjort ved husstandsomdelinger
og opslag hos Spar Købmanden og Ishuset.
Der har været ca. 500 besøgende på Hjemmesiden indtil nu.
G/F vil forsøge at udvide siden til også at omfatte andre G/F, idrætsklubber,
spejder, mm.
Pris: navn og adresse er gratis, men skal der tages foto eller oprettes link til egen
hjemmeside koster det 200 kr.
8-9-03 Der har indtil nu været ca. 720 besøgende på hjemmesiden.
Hjemmesiden skal udvides med 5MB, således at vi kommer op på 15MB.
Siden sidst er der kommet nye luftfotografier ind på siden, men der har ikke været noget salg af
disse til medlemmerne, selv om de kan købes af G/F på CD.
G/F vil dele information om hjemmesiden ud til beboerne på Bjergbakkevej i den kommende
tid.
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
09-01-03 SEKO- electric a/s Nordholmen 10-12, 2650 Hvidovre, 36394040
forhandler en professionel udendørskæde på tromle med 320 lamper fordelt på
48 meter, monteret på stålwire til en pris på ca. 1300 kr. er sagen.
Denne kæde skulle kunne hænge oppe i træet hele året uden at gå i stykker.
8-9-03 G/F vil i år benytte træet ud for Ejbykærsvej 3 og 8 som "juletræ"
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Ansvar
Steen

Keld/
Steen

Steen
/
Keld

18

18/0402

17

14/0302

14

07/0202

6.

Birgitte Steffen er kontaktet personligt den 11-04-02. Hun vil undersøge,
Steen
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
14-11-02 G/F har modtaget en skrivelse om, at Forvaltningen vil forsøges at få
oprensningen på budgettet for år 2004, da det er meget kostbart at komme af
med slammet der graves op under renoveringen.
Kommunen har ikke fået oprensningen med på budgettet i år, men til vinter vil der blive
fjernet siv, så vandspejlet igen bliver synligt.
Overvejelse om ændring af § 8. "kontingent forfalder til betaling d. 1. oktober" Steen
ændres til " 1. januar"
07-11-02 § 8 vil først blive ændret, når der kommer en total revision af
vedtægterne.
30-04-03 Forslag til vedtægtsændringer uddelt til bestyrelsen
Vil det være muligt at reducere vejskiltene i Elby, specielt dem på hjørnet af
Steen
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.
01-11-02 Teknisk Forvaltning bekræfter at have modtaget skrivelsen fra G/F
og vil vende tilbage til sagen snarest muligt.
25-03-03 er Dorthe Tversted kontaktet pr. telefon ang. manglende parkering
forbudt skilt på Ejby Udlodsvej. Skiltet blev sat op den 27-3-03.
Det blev også nævnt, at bommen over Udlodsvej næsten altid står åben.
Hun vil sørge for at den bliver lukket. G/F vil følge sagen.
30-04-03 4 nye skilte der viser Liljeruten er opsat ved gadekæret
Modgående trafik skiltet er flyttet fra hjørnet af Udlodsvej til Torvevej mod
skolen.
8-9-03 Det store skilt ”slikkepinden” ud for Ejby Torvevej 10 vil blive fjernet, og en stele
med refleks vil blive sat op i stedet for.
Det gamle ”parkskilt” vil blive renoveret og flyttet til et passende sted, så det ikke kan
påkøres af biler.

Eventuelt
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Ingen bemærkninger.

7.

Næste møde

Mandag 27. oktober 2003 kl. 19.00 til 21.00,
hos Susanne
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