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

Referat fra mødet tirsdag den 15. juni 2004.
Mødet blev afholdt hos Steen
1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 29-3-04
Godkendt.
Mødedato blev ændret fra 11. maj 04 hos Susanne til 15. juni 04 hos Steen.

3.

Meddelelser fra formanden
Den 27. april 2004, havde arbejdsgruppen omkring etablering af ”Ejby Net” inviteret til
informationsmøde på Ejbyskolen.
G/F var repræsenteret ved formanden, og hovedtrækket var:
 G/F Brandsbjerg Syd har afsat 25.000 Kr. til forundersøgelse af ideen.
Pengene vil være tabt, hvis nettet ikke bliver etableret, men tilbagebetales af
abonnenterne, hvis det bliver til noget.
 Etableringsomkostningerne anslås pt. til ca. 20.000 Kr. pr. husstand, der kan optages
som lån og afdrages over 10 år.
 Fordelen ved ”Ejby Net” er efter nuværende undersøgelse at:
For den samme udgift som en gennemsnits familie i dag har på TV med
parabol, Telefon og Internet er forbedringen:
 Ingen TV eller Parabolantenner
 Moderne teknologi
 Hurtig netværksforbindelse
 Mange muligheder for digital TV
 Nye muligheder for telefoni. Gratis indenfor nettet.
 Vælger selv udbydere af TV-pakker
En pjece med mere konkrete oplysninger vil blive uddelt i området ved årsskiftet, således at de
forskellige G/F kan tage emnet op på den kommende generalforsamling.
For flere oplysninger henvises der til www.ejby-net.dk
Overføres til pkt. 30
I Folkebladet den 14. april 2004 kunne man på forsiden læse, at borgmestrene fra Glostrup og
Albertslund havde været i Trafikudvalget for at forelægge 3 alternative forslag til
motorvejsføring, for at minimere indhugget i Vestskoven.
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Dette har fået G/F til at skrive til kommunen med Cc. til Trafikudvalget om, at der kun tages
ca. 1,5 % af Vestskoven, og at vi vil være tilfredse med den oprindelige plan, fordi bilstøjen
kommer længere væk fra vort område.
Konklusioner er derfor, at vi beder kommunen om, at tage hensyn til de mennesker der bor i
området ved motorvejen og ikke kun tænke på fugle, frøer, træer, m.m.
Den 11. juni 2004, har vi modtaget svar fra Trafikudvalget, hvor de skriver, at vores
henvendelse er omdelt til udvalgets medlemmer.
Overføres til pkt. 31
Cykelturen som skulle være afholdt den 6. juni, er blevet aflyst af forskellige årsager.
Til gengæld vil G/F afholde en fest ved gadekæret for børn og voksne
lørdag den 28. august 2004.
Hjemmesiden er i det først år rundet af 1600 besøgende.
4.

Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen bemærkninger

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato
31

30

29

28

24

Emne

15/6-04 G/F har den 7-6-04 sendt en skrivelse til kommunen med Cc. til Trafikudvalget, fordi
Folkebladet den 14-4-04 skriver, at borgmestrene fra Glostrup og Albertslund havde forelagt
3 alternative forslag til motorvejsføringen for Trafikudvalget.
I skrivelsen gør G/F gældende, at vi gerne ser motorvejen placeret som oprindeligt og planlagt,
fordi den kommer længere væk fra os. Vi anmoder derfor kommunen om, at tage hensyn
til beboerne der bor i områder ved motorvejen, og ikke kun tænke fugle, frøer, træer, mm.
15/6-04 Den 27-4-04 havde gruppen omkring ”Ejby Net” inviteret til informationsmøde på Ejbyskolen.
Etableringsudgiften skønnes pt. til ca. 20.000Kr./husstand, der kan afdrages over 10 år.
Fordele: Ingen antenner/parabol, moderne teknologi, hurtig netværksforbindelse,
mange muligheder for digital TV, nye muligheder for telefoni, gratis telefoni inden
for nettet og vi kan selv vælge udbyder af TV-pakker.
For mere information, se www.ejby-net.dk
29/3-04 Cykeltur i Vestskoven er fastlagt til lørdag den 6. juni 04
15-6-04 Cykelturen er aflyst, men ændret til fest for børn og voksne ved gadekæret
den 28. august 2004.
Indbydelser skal uddeles senest onsdag den 11. august
29/3-04 Den 24-3-04 har G/F sendt en skrivelse til Vej- og Park angående ”Manglende
stibelysning på skolestien nord for ”Broen over Ejby Mosevej” og Ejbyhusgrunden”
15-6-04 Den 14. april har G/F modtaget svar fra kommunen, hvor de vil vende tilbage til
sagen i maj måned.
29/03- G/F vil oprette en hjemmeside med adr. www.egby.dk.
03
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.
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Ansvar

Steen

Steen

Keld/
Steen

17

14/0302

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.
15-6-04 Hjemmesiden er rundet af 1600 besøgende det første år.
Pkt. udgår næste gang
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

6.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7.

Næste møde

Mandag 9. august 2004 kl. 19.00 til 21.00,
hos Susanne
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