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Dagsorden. 
 

1. Valg af protokolfører    Mødedeltagere: 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  Steen Justesen 
3. Meddelelser fra formanden   Keld Graugart 
4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer  Jane Thygesen             
5. Gennemgang af erindringslisten   Susanne van Cuyl      
6. Eventuelt    Niels Michelsen        
7. Næste møde    Dorte Rebenstorf  (suppleant)

              
 

Referat fra mødet tirsdag den 9. august 2004.  
Mødet blev afholdt hos Susanne 

 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 15-6-04 

Godkendt.  
 

3. Meddelelser fra formanden 
  
Den 17. juni modtog G/F svar fra kommunen på vores henvendelse om motorvejsføringen. 
Her gør borgmesteren gældende, at hovedparten af Glostrups borgere sikkert bakker op om 
hans forslag. 
Borgmesteren bemærker, at kommunens forslag går på, at motorvejen bliver gravet ned og 
derved kommer til at ”løbe” under det eksisterende motorvejsnet. 
G/F vil med disse oplysninger ikke forfølge sagen yderligere, da vi skønner, at støjgenen vil 
blive reduceret væsentligt når motorvejen kommer til at ”løbe” under det eksisterende 
motorvejsnet. 
 
G/F har rykket kommunen vedrørende etablering af mere stibelysning ved Ejbybroen, men 
har endnu ikke modtaget svar. 
 
I Folkebladet tilbydes borgerne en bustur rundt i kommunen den 2. september. 
I den forbindelse har G/F kontaktet Keld Borne i Vej og Park, for at gøre opmærksom på, at 
gadekæret på nuværende tidspunkt ser ud, som om hele bunden har lagt sig på overfladen. 
Det lød imidlertid ikke, som han havde den store interesse i at gøre noget ved gadekæret inden 
busturrundvisningen, pga. manglende ressourcer. 
G/F foreslog, at Vej og Park kontaktede brandvæsenet, der kunne afprøve brandhanen ved 
gadekæret og samtidig spule overfladen ren. 
Vi må se hvad der sker. 
 
I Folkebladet den 14. juni kunne man læse, at en gruppe unge på 14-17 år mødes på 
Ejbyskolen, hvor de drikker, knuser flasker og tænder bål, og det sikkert kun er et spørgsmål 
om tid før det går rigtigt galt, hvis det ikke stopper. 
Dagen efter blev historien refereret i radioavisen kl. 12.30. 
G/F finder, at det er en dårlig udvikling der sker i byer, og vil fremover holde øje med hvad 
der sker på området, og evt. kontakte politiet hvis der sker noget. 
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Knallertkørsel i byen har taget et sådan omfang, at mange beboere er irriteret over dette. 
Et par medlemmer har direkte henvendt sig til bestyrelsen om problemet. 
G/F kontaktede derfor Nærpolitiet mandag den 2. august og snakkede med Tonny Vester.   
Han havde stor forståelse for vores problem, og fremhævede, at det var politiet og ikke os selv 
der skulle løse problemet. 
Han ville tage sig af, at der jævnligt ville komme politi forbi, for derved at reducere den 
ulovlige og meget støjende knallertkørslen i området. 
Overføres til aktionslisten pkt. 32 
 
 

4. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
Ingen bemærkninger 
 

5. Gennemgang af erindringslisten 
 

Nr. Dato Emne An-
svar 

32 9/8-04 Nærpolitiet er kontaktet den 2. august fordi G/F er generet af alt for megen knallertkørsel i 
 området. 
 Det der er meldt til politiet er, at knallerterne kører for hurtigt og de larmer alt for meget. 

 

31 15/6-04 
 
 
 
 
 
 
15-6-04 
 
9-8-04 

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 Alberslund  
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. 
Den 11-6-04 har G/F modtaget svar fra Trafikudvalget, der skriver, at vores henvendelse er 
omdelt til udvalgets medlemmer. 
Den 17-6-04 har G/F modtaget svar fra kommunen, hvor Borgmesteren gør gældende, at 
hovedparten af Glostrups borgere sikkert bakker op om hans forslag. 
Borgmesteren bemærker, at kommunens forslag går på, at motorvejen bliver gravet ned og derved 
kommer til at ”løbe” under det eksisterende motorvejsnet. 
G/F vil med disse oplysninger ikke forfølge sagen yderligere da vi skønner, at støjgenen vil blive 
reduceret væsentligt når motorvejen kommer til at ”løbe” under det eksisterende motorvejsnet. 

 

30 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 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 
Festen forløb fint og nogle af medlemmerne havde inviteret deres venner med. 
G/F havde sørget for grill og drikkevare og div. aktiviteter, såsom Børneloppemarked, 
Ringcykling, Lassokast og 5 på ski konkurrence. 
Pkt. udgår næste gang 

Steen 

http://www.ejby-net.dk/
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28 29/3-04 
 
 
 
 
9-8-04 

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 Ejbyhus-  
grunden” 
15-6-04 Den 14. april har G/F modtaget svar fra kommunen, hvor de vil vende 
tilbage til sagen i maj måned. 
Den 2-8-04 har G/F sendt en rykkerskrivelse til kommunen for at få status på den manglende  
stibelysning. 

Steen 

17 14/3-02 
 
 

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. 
30-04-03  Forslag til vedtægtsændringer uddelt til bestyrelsen 

Steen 

 
 
 
 
6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
 
 

7. Næste møde 
 

 
 

Mandag 18. oktober 2004 kl. 19.00 til 21.00, 
hos Dorte 


