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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. Andre meddelelser    Jane Thygesen             
5. Gennemgang af erindringslisten   Claus Enevoldsen  
6. Eventuelt    Niels Michelsen        
7. Næste møde    Janus Hendrichsen (suppleant)

              
 
 

Referat fra mødet mandag den 1. oktober 2007.  
Mødet blev afholdt hos Jane 

 
 
 
 

1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 21-5-07 

Godkendt.  
Mødet er blevet flyttet fra 10. september til 1. oktober 2007. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 
Den 19. september, sendte G/F en mail om, hvorvidt medlemmerne var interesseret i at få 
beskåret  / fældet træer i vort område samt en vedhæftet skrivelse fra Vej og Park, hvor de 
skriver, at de inden vinteren vil se på vores område. 
Dem der ikke var på mail, fik informationen via postkassen. 
Der er indtil nu indkommet 10 tilkendegivelser om træer, der ønskes fældet eller beskåret. 
 
Der har været taget kontakt til Vej og Park, da der blandt nogle medlemmer ikke er hel 
tilfredshed med den nye type gadelampe, der vil blive sat op i området. 
På nuværende tidspunkt er sat en prøvelampe op ud for Ejbytoften nr. 23. 
Vej og Park har taget vores bekymring seriøst. 
De kunne oplyse, at gadelamperne i vort område vil blive udskiftet i sidste halvår af 2008. 
Der vil blive taget særligt hensyn til den omkringliggende bebyggelses udformning og miljø, og 
det vil sige, lavere lamper, afdæmpet design osv. 
Vores indsigelse er noteret, og vi vil følge sagen det kommende år. 
Overføres til pkt. 46 
 
Bestyrelsen har også modtaget mail om generende knallertkørsel i området. 
Der er en tildens til, at der kommer mange hurtigkørende, støjende og ulovlige knallerter 
kørende ad Ejby Udlodsvej og op ad Ejby Torvevej og ud på Ring 3, og tilbage igen 
Det sker mest søndag og onsdag fra ca. 19.30 til 22.45. 
Bestyrelsen vil følge udviklingen, og evt. tage kontakt til Nærpolitiet, når der er noget mere 
konkret. 
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Nu nærmer julen sig, og træet ved gadekæret skal tændes. 
Desværre er træet ”gået ud” og kan ikke bruges i år. 
For at holde traditionen ved lige, har Ejby Fysioterapi ved Niels Michelsen indvilliget i at 
sponserer et juletræ med fod. 
Derfor er der igen juletræstænding med æbleskiver og gløgg ved gadekæret,  
søndag den 2. december kl. 16.00. 
Overføres til pkt. 47 
 
Hjemmesiden har været ustabil i et par måneder, efter at Viborg Net er blevet solgt til 
WebSetGo Aps., og der er skiftet server. 
Bestyrelsen følger op på sagen, og forhåbentlig kommer hjemmesiden snart til at fungere igen.  
 
På nuværende tidspunkt er 31 af 48 mulige medlemmer tilmeldt G/F mailliste. 
 
Andre meddelelser 
Ingen 
 

4. Gennemgang af erindringslisten 
 

Nr. Dato Emne An-
svar 

47 1/10-07 1-10-07 Nu nærmer julen sig, og træet ved gadekæret skal tændes. 
Desværre er træet ”gået ud” og kan ikke bruges i år. 
For at holde traditionen ved lige, har Ejby Fysioterapi ved Niels Michelsen indvilliget i at 
sponserer et juletræ med fod. 
Derfor er der igen juletræstænding med æbleskiver og gløgg ved gadekæret,  
søndag den 2. december kl. 16.00. 

Niels 

46 1/10-07 1-10-07  Der har været taget kontakt til Vej og Park, da der blandt nogle medlemmer ikke er 
hel tilfredshed med den nye type gadelampe, der vil blive sat op i området. 
På nuværende tidspunkt er sat en prøvelampe op ud for Ejbytoften nr. 23. 
Vej og Park har taget vores bekymring seriøst. 
De kunne oplyse, at gadelamperne i vort område vil blive udskiftet i sidste halvår af 2008. 
Der vil blive taget særligt hensyn til den omkringliggende bebyggelses udformning og miljø, og det 
vil sige, lavere lamper, afdæmpet design osv. 
Vores indsigelse er noteret, og vi vil følge sagen det kommende år. 

Steen 

45 21/5-07  På Generalforsamlingen blev det pålagt bestyrelsen, at forsøge at komme i dialog 
med kommunen om, at få fældet/beskåret div. træer i vort område. 
Bestyrelsen har derfor den 14. maj 2007 sendt en mail til kommunen angående 
ovenstående.  
I mailen fremhæves, at grundejerne lige som kommunen vil være interesseret i at 
bevare det eksisterende miljø, evt. ved genbeplantning af fældede træer. 
Kommunen har dog ikke svaret endnu.   
1-10-07 Vej og Park har sidst i maj svaret, at de vil gennemgå vort område inden vinteren 
2007. 
Den 19. september, sendte G/F en mail om, hvorvidt medlemmerne var interesseret i at få 
beskåret  / fældet træer i vort område samt en vedhæftet skrivelse fra Vej og Park, hvor de 
skriver, at de inden vinteren vil se på vores område. 
Dem der ikke var på mail, fik informationen via postkassen. 
Der er indtil nu indkommet 10 tilkendegivelser om træer, der ønskes fældet eller beskåret. 

Steen 

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. 
21-5-07 Indbydelse med tilmelding uddeles 29-5-07 
1.10-07 Cykelturen og efterfølgende Sommerfest, blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
I øvrigt var det en meget regnfuld dag, så arrangementet havde nok ikke kunne gennemføres 
alligevel.                 
 Pkt. udgår næste gang 

Steen 
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41 3/4-06 G/F har modtaget ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9”, om boligområdet 
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. 
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. 
21-5-07 G/F har i april 2007 modtager den endelige afgørelse på 
kommuneplantillæget nr. 9, med indsigelser fra borgerne og bemærkninger fra 
Teknisk Forvaltning. 
Nu venter vi på, at forlængelsen af Ejbydalsvej bliver planlagt og godkendt, inden 
byggeriet starter. 
1-10-07 I juni måned, blev der opført et prøvehus, så kommende købere kan se, hvad de får for 
pengene. 
Huset vil blive revet ned igen, når det endelige byggeri går i gang. 

Steen 

 
6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
 
 7. Næste møde 
 

Mandag 7. januar 2008 kl. 19.00 til 21.00, 
hos Steen 


