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Dagsorden.
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2.
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4.
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Valg af protokolfører
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Gennemgang af erindringslisten
Eventuelt
Næste møde

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

Referat fra mødet mandag den 29. marts 2004.
Mødet blev afholdt hos Keld
1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 10-2-04
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Generalforsamlingen den 4. marts gik godt, og 35 medlemmer var mødt op.
Formand Steen Justesen og bestyrelsesmedlem Niels Michelsen blev genvalgt.
Suppleant Jonas Palm ønskede ikke genvalg så Dorte Rebenstorf blev valgt i stedet.
Bestyrelsen har jævnfør vedtægterne konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Keld Graugart
Jane Thygesen
Susanne van Cuyl
Niels Michelsen
Dorte Rebenstorf

på valg igen i år 2006
på valg igen i år 2005
på valg igen i år 2005
på valg igen i år 2005
på valg igen i år 2006
på valg igen i år 2005

Revisor
Revisorsuppleant

Niels Christian Juul
Claus Enevoldsen

på valg igen i år 2005
på valg igen i år 2005

På generalforsamlingen blev det nævnt af flere medlemmer, at der mangler lys på den
nordlige side af ”Broen over Ejby Mosevej” i en sådan grad, at børnene føler sig utrygge
ved at færdes der efter mørkets frembrud.
G/F har sendt en skrivelse om emnet til Vej- og Park den 24-3-04.
Overføres til pkt. 28
Efter utallige telefonsamtalet, skrivelse mm., startede Vej- og Park på at reducerer
sivvæksten i gadekæret først i marts og afsluttede arbejdet i sidste uge.
Op til flere af kommunens folk var ude i gadekæret, hvor de gravede og hev sivene op.
Nogle steder, hvor det var muligt, blev der også benyttet traktor med grab.
Resultatet er blevet meget tilfredsstillende.
G/F har skrevet til Vej- og Part, hvor vi takker for det udførte arbejde.
Så er det igen blevet tid til den årlige cykeltur, og datoen er sat til lørdag den 6. juni.
Overføres til pkt. 29
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4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen bemærkninger

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
29
28
27

24

18

Emne

Ansvar
29/3-04 Cykeltur i Vestskoven er fastlagt til lørdag den 6. juni 04
Steen
29/3-04 Den 24-3-04 har G/F sendt en skrivelse til Vej- og Park angående ”Manglende stibelysning Steen
på skolestien nord for ”Broen over Ejby Mosevej” og Ejbyhus- grunden”
4/11-03 Foreløbig dato for Generalforsamlingen er torsdag den 4. marts 2004
Steen
6-1-04 Lån af lokale på skolen søges ved kommunen.
Varsel om generalforsamling omdeles senest 18.- 20. januar og den endelige
indkaldelse med tilmelding uddeles seneste 20. februar.
10-2-04 Indkaldelsen med regnskab skal uddeles senest torsdag den 19. februar.
29-3-04 Der var 35 fremmødte medlemmer, og generalforsamlingen gik godt.
Pkt. udgår næste gang.
29/03- G/F vil oprette en hjemmeside med adr. www.egby.dk.
Keld/
03
Pris 319,06 + 48,75 pr/mdr.+ 75 kr./år for navnet og 1 mdr. opsigelse
Steen
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.
4-11-03 Der har nu været 1000 besøgende på hjemmesiden, og den har fået
"Loppemarked"
6-1-04 Der har nu været 1225 besøgende på hjemmesiden, og "Loppemarkedet"
bliver anvendt.
10-2-04 Der har været 1319 besøgende, og der er kommet 3 annoncer mere i
"Loppemarkedet".
29-3-04 Hjemmesiden har været nede i nogle dag pga. forkert pengeoverførsel i PPS.
Hjemmesiden har haft 1490 besøgende op til i dag.
18/04- Birgitte Steffen er kontaktet personligt den 11-04-02. Hun vil undersøge,
Steen
02
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
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17

14/0302

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.
8-9-03 Kommunen har ikke fået oprensningen med på budgettet i år, men til
vinter vil der blive fjernet siv, så vandspejlet igen bliver synligt.
6-1-04 G/F har den 19-12-03 sendt en rykkerskrivelse til Vej-Parkvæsenet, for
at få en dato for hvornår de vil få reduceret sivvæksten.
29-3-04 Sivvæksten er blevet reduceret medio marts 04, og resultatet er meget tilfredsstillende,
hvilket Vej- og Park har fået at vide pr. brev den 18-3-04.
Pkt. udgår næste gang.
* Sagen om gadekæret er slut for denne gang*
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.
30-04-03 Forslag til vedtægtsændringer uddelt til bestyrelsen

6.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7.

Næste møde

Tirsdag 11. maj 2004 kl. 19.00 til 21.00,
hos Susanne
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Steen

