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Valg af protokolfører
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Andre meddelelser
Gennemgang af erindringslisten
Eventuelt
Næste møde

Mødedeltagere:
Steen Justesen
Keld Graugart
Jane Thygesen
Claus Enevoldsen
Niels Michelsen
Janus Hendrichsen (suppleant)

Referat fra mødet mandag den 2. april 2007.
Mødet blev afholdt hos Keld

1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 8-1-07
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Generalforsamlingen den 29. marts gik godt.
22 medlemmer var fremmødt, heraf 16 stemmeberettigede.
Keld Graugart og Jane Thygesen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Claus Enevoldsen blev genvalgt som kasserer, og Janus Hendrichsen blev genvalgt til
suppleant.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Keld Graugart
Claus Enevoldsen
Niels Michelsen
Jane Thygesen
Janus Hendrichsen

Erik Brogaard, der sidste år var revisorsuppleant blev valgt til revisor, og Jan Freij,
Ejby Torvevej 10 B, blev valgt til revisorsuppleant.
Da sommeren nu nærmer sig, er det besluttet, at arrangere en cykeltur med efterfølgende
spisning ved gadekæret, lørdag den 16. juni 2007.
Overføres til pkt. 44.
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G/F har modtaget en skrivelse fra kommunen om ” Kommuneplantillæg nr. 9 om
boligområdet mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej”, hvor de gør gældende, at
Kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. februar 2007, har vedtaget planen.
Citat: ”Kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag, kommunalbestyrelsen
offentliggjorde den 22. marts 2006. Kommuneplantillægget er ændret således, at
bygningshøjden og bebyggelsestætheden vokser fra Ejby Mosevej og til Ndr. Ringvej i stedet
for fra Ejby Landsby og til Brandsbjergvej”, citat slut.
Andre meddelelser
Ingen
4. Gennemgang af erindringslisten
Nr. Dato

Emne

44

2/4-07

Da sommeren nu nærmer sig, er det besluttet, at arrangere en cykeltur med efterfølgende spisning
ved gadekæret, lørdag den 16. juni 2007.

43

8/1-07

Så er det igen blevet tid for afholdelse af den ordinære generalforsamling, der
afholdes på Ejbyskolen torsdag den 29. marts 2007.
Senest den 18. januar 2007, uddeles forvarsel om generalforsamlingen sammen
med girokort for årets kontingentbetaling, som forfalder 1. februar 2007.
Indkaldelsen til generalforsamlingen uddeles senest onsdag den 14. marts 2007.
2-4-07 Generalforsamlingen den 29. marts gik godt.
22 medlemmer var fremmødt, heraf 16 stemmeberettigede.
Keld Graugart og Jane Thygesen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Claus Enevoldsen blev genvalgt som kasserer, og Janus Hendrichsen blev genvalgt til suppleant.

Ansvar
Steen
Steen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Keld Graugart
Claus Enevoldsen
Niels Michelsen
Jane Thygesen
Janus Hendrichsen

Erik Brogaard, der sidste år var revisorsuppleant blev valgt til revisor, og Jan Freij,
Ejby Torvevej 10 B, blev valgt til revisorsuppleant.
41

3/4-06

Pkt. udgår næste gang
G/F har modtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9”, om boligområdet
Steen
mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej samt forslag til ”Lokalplan EL 23”.
Kommuneplantillæg nr. 9 beskriver, hvordan hele området skal bebygges.
Længst mod vest skal bebyggelsen være i 1½ plan, i midterområdet indtil 2 plan,
og længst mod øst op til 2½ plan.
Der planlægges yderligere på, at forlænge Ejbydalsvej ud til Ring 3, for at mindske
trafikken fra Brandsbjergvej til Ring 3.
I første omgang skal der tages stilling til Lokalplan El 23, som er området mod
vest, hvor der skal bygges 1½ plans huse (ca. 45 stk.)
Indsigelser til ovenstående skal være Glostrup Kommune i hænde senest d. 17.
maj 2006.
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Umiddelbart har G/F ingen indvendinger mod at området bliver bebygget, så
længe det ikke betyder, at trafikken i byen øges, eller der sker ændringer i
forhold til Ejby Smedevej’s nuværende status.
29-5-06 G/F har den 15. maj 2006 gjort vores indsigelser til Kommuneplanen,
der omhandler bebyggelse af området mellem Nrd. Ringvej og Ejby Mosevej.
G/F har ingen indvendinger mod, at området bebygges og Ejbydalsvej forlænges
til Nrd. Ringvej, såfremt vejføringen på ingen måde, vil komme til at ændre
på Ejby Smedevej’s nuværende status, som er:
ud/ind kørsel til/fra Nrd. Ringvej i begge retninger samt lukket vej mod
Ejby Torvevej / Ejbytoften.
Den 23. maj 2006, har G/F modtaget kvittering for indsigelsen.
8-1-07 Kommunen er kommet med et ændret ”Forslag til Kommuneplan nr. 9 om
boligområdet mellem Ejby Mosevej og Nrd. Ringvej”, hvor bebyggelsesplanen er
blevet ændret.
Den væsentlige forskel er, at der i stedet for at ligge 2½ etageejendom ud til Ejby
Mosevej nu kommer til at ligge byggeri i 1½ plan
Dette er G/F godt tilfreds med, da det vil virke mindre indeklemt at køre på Ejby
Mosevej.
2-4-07 G/F har modtaget en skrivelse fra kommunen om ” Kommuneplantillæg nr. 9 om
boligområdet mellem Ejby Mosevej og Ndr. Ringvej”, hvor de gør gældende, at
Kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. februar 2007, har vedtaget planen.
Citat: ”Kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag, kommunalbestyrelsen
offentliggjorde den 22. marts 2006. Kommuneplantillægget er ændret således, at bygningshøjden
og bebyggelsestætheden vokser fra Ejby Mosevej og til Ndr. Ringvej i stedet for fra Ejby Landsby
og til Brandsbjergvej”, citat slut.

6.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7.

Næste møde

Mandag 21. maj 2007 kl. 19.00 til 21.00,
hos Claus
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