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

Referat fra mødet mandag den 5. januar 2009.
Mødet blev afholdt hos Steen

1.

Valg af protokolfører
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 20-10-08
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
G/F fik, som forventet tilladelse til opsætning af juletræ ved gadekæret, så juletræstænding
forløb som planlagt søndag den 30. november, hvor 50-60 personer var mødt op til
julehygge med æbleskiver og Gløgg.
I forbindelse med opsætningen af juletræet, har G/F indkøbt et pælebor, som
efterfølgende kan lånes ved henvendelse til Formanden.
Nu er det igen blevet tid til Generalforsamling, så dato, tid og sted bliver:
torsdag den 12. marts 2009, kl. 19.00 på Ejbyskolen.
Overføres til pkt. 52
G/F modtog i september et Nyhedsbrev fra Vejdirektoratet, hvor det fremgår, at det
stykke motorvej der er tættes på vort område bliver forsinket 1 år, fordi licitationen skulle
gå om for at holde prisen nede.
Dette indebærer, at motorvejen først bliver færdigt i år 2013.
Info-skilt om motorvejsbyggeriet kan ses, hvor Udlodsstien går forbi byggeriet.
Formanden har haft et møde med Kommunen den 31-10-2008, der blev afholdt ved
gennemkørselen Ejby Smedevej / Ejby Torvevej.
Kommunen var repræsenteret ved Dorte Tværsted, Louise Valeur og John Duchard.
Mødet blev afholdt, for at vurdere G/F’s forslag til opstilling af søjler, for derigennem at
nedsætte hastigheden af gennemkørende knallerter, med henvisning til fremsendte
skrivelse ”Trafikforhold i Ejby” af 15. juni 2002.
Kommunen fandt ikke, at G/F’s løsningsmodel var acceptabel, da det ikke er den
standard, der bliver benyttet i Kommunen, samt at det er Kommunens (Dorthe Tværsted)
opfattelse, at den ulovlige knallertkørsel vil blive reduceret på grund af Politiets indsats
mod de ulovlige knallerter.
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G/F har måtte accepteret denne beslutning, men vil tage sagen op igen, hvis
”knallertproblemet” ikke bliver mindre i det kommende år.
Efterfølgende er der blevet plantet træer i området, og udlagt 2 store natursten så biler ikke
kan køre igennem.
G/F vil efterfølgende tage kontakt til Kommunen igen og anbefale, at de 2 natursten
bliver liggende, såfremt området ikke skal anvendes til brandvej.
G/F har henvendt sig til Børne- og Kulturforvaltningen, som skulle være ansvarlig for
reparation af stakittet mellem Ejbyskolen og baghaverne på Statenevej.
Børne- og Kulturforvaltningen har svaret, at ansvaret for udbedringen beror ved
Nordvangskolen, som G/F efterfølgende vil kontakte.
Nu er der langt om længe kommet lys i alle vejlamperne i vort område.
Da vejlamper er skabt til af stå på veje, er der efter G/F’s opfattelse sket en fejlopsætning,
da vejlamperne også er opsat på skolestien, hvor der skulle have være opsat stilamper.
G/F har derfor nedsat et ”Lampeudvalg”, bestående af Mette Fischer, Gitte Rose og Steen
Justesen.
Lampeudvalget er kommet til følgende konklusion, som er sendt til Kommunen:
I en del af området mener ”Lampeudvalget”, at der skal være opsat stibelysning i stedet for
vejbelysning.
I nedenstående er beskrevet de områder, der efter ”Lampeudvalget” ’s mening indgår i
skolestisystemet, og derfor bør være forsynet med stilamper:




Stien der fortsætter over broen til Ejby Mosevej og ud i Ejbykærsvej.
Stykket langs gadekæret ad Ejbykærsvej.
Ejby Udlodsvej, der fortsætter ud i stisystemet i Vestskoven.

Udover at få udskiftet ovenstående vejlamper til stilamper, vil ”Lampeudvalget” tillige
anbefale, at der bliver opsat yderligere 2 lamper på stien, der går forbi parcellerne
Ejbykærsvej 3 og Ejby Torvevej 20, da dette område henligger i mørke.
Vi har fået svar tilbage fra Kommunen, som er villig til at udskifte lamperne fra broen og
langs gadekæret, men ikke de 5 vejlamper der er placeret på Ejby Udlodsvej.
”Lampeudvalget” er ikke tilfreds med denne beslutning, og har skrevet tilbage til
Kommunen og fremført:
 at Ejby Udlodsvej er en del af skolestien, og derfor også skal være forsynet med
stilamper.
 at Ejby Udlodsvej er en del af skolestien, hvilket fremgår at Kommunens
Snerydningsplan, hvor omtalte stykke har 1. prioritet, netop fordi det er en skolesti.
Efter orienteringsmødet om fibernet, afholdt af DONG, Gitte Weikop, den 28. oktober
2008, er der kommet et opfølgningsbrev den 15. december 2008.
Af brevet fremgår det, at en tilslutning kommer til at koste 5000,- kr., såfremt 60 % af
husstandene i Ejbyområdet tilmelder sig.
Vi kan forvente, at DONG starter deres kampagne i 1. kvartal 2009, med etablering af
Fiberen i 2. kvartal 2009.
Når DONG kommer med noget konkret, vil den tidligere etablerede gruppe, ”EjbyNet”,
komme med deres anbefalinger.
Overføres til pkt. 53
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Da nu ca. 30 ud af 50 husstande i vores Grundejerforening har tilmeldt sig med mail
adresse, er det besluttet, at udsende kommende referater på mails, for ad den vej at
informere medlemmerne om de forskellige tiltag der sker i vort område.
I første omgang har vi valgt, at udsende de to seneste referater (fra august og oktober
2008), hvilket gerne skulle giver et indblik i, hvad Grundejerforeningen har beskæftiget sig
med i det forgangne år.
De medlemmer, som ikke har nogen mail adresse, kan ved henvendelse til Formanden få
udleveret en kopi af det ønskede referat.
4.

Andre meddelelser
Ingen

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr. Dato

Emne

Ansvar
Steen

53

5-1-09

Efter orienteringsmødet om fibernet, afholdt af DONG, Gitte Weikop, den 28. oktober 2008,
er der kommet et opfølgningsbrev den 15. december 2008.
Af brevet fremgår det, at en tilslutning kommer til at koste 5000,- kr., såfremt 60 % af
husstandene i Ejbyområdet tilmelder sig.
Vi kan forvente, at DONG starter deres kampagne i 1. kvartal 2009, med etablering af
Fiberen i 2. kvartal 2009.
Når DONG kommer med noget konkret, vil den tidligere etablerede gruppe, ”EjbyNet”,
komme med deres anbefalinger.

52

5-1-09

Nu er det igen blevet tid til Generalforsamling, så dato, tid og sted bliver:
Steen
torsdag den 12. marts 2009, kl. 19.00 på Ejbyskolen.
Forvarsel med kontingent indbetalingsformular skal ud senest den 18. januar 2009.
Dagsorden med regnskab skal uddeles senest torsdag den 26. marts 2009, men helst søndag den
22. marts 2009.
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20/1008

20-10-08 Så er det snart jul igen, og Ejby Fysioterapi vil igen i år sponsere
Steen
juletræet.
Inden det sker, skal G/F søge Kommunen om tilladelse til at opsætte træet ved
gadekæret, fordi det vil stå på deres område.
Såfremt tilladelsen går igennem, tændes træet søndag den 30. november, kl. 16.00.
5-1-09 G/F fik, som forventet tilladelse til opsætning af juletræ ved gadekæret, så
juletræstænding forløb som planlagt søndag den 30. november, hvor 50-60 personer var mødt op
til julehygge med æbleskiver og Gløgg.
I forbindelse med opsætningen af juletræet, har G/F indkøbt et pælebor, som efterfølgende kan
lånes ved henvendelse til Formanden.
Pkt. udgår næste gang.
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11/8-08 11-8-08 Blomsterkasserne mellem Ejby Smedevej og Ejby Torvevej, der var
Steen
placeret for at forhindre gennemkørsel af biler og motorcykler, er blevet fjernet og
erstattet af to nedgravede ”Blomsterbede” med en gennemkørsel i midten, så en
brandbil kan komme igennem efter først at have lagt en aflåst søjle ned.
For at forhindre knallerter og motorcykler i at køre gennem
”Brandbilsgennemkørslen”, har G/F givet det forslag, at der i stedet for en søjle,
sættet en form for bomme op, så knallerter og cykler skal helt ned i fart for at
komme igennem. Bommene kan selvfølgelig låses op, så brandbiler kan komme
igennem.
G/F giver også forslag til, at der sættes bomme op på de to fortove, så cykler og
knallerter også skal helt ned i fart her.
I øvrigt henvises der til skrivelse fra G/F om ”Trafikforhold i Ejby”, som blev
sendt til Kommunen den 15. juni 2002.
20-10-08 G/F’s forslag til Kommunen om at opsætte bomme ved
”Brandbilsgennemkørslen” mellem Ejby Smedevej og Ejby Torvevej, er blevet
forkastet af Kommunen, med den begrundelse, at ”de virker for bastante”.
Kommunen har det udgangspunkt, at der skal opsættes to søjler dér, hvor
brandbilen skal køre igennem, og en søjle på hvert fortov.
G/F har alternativt stillet det forslag, at der opstilles tre søjler i stedet for de to,
således at knallerter og cykler skal nedsætte farten til næsten nul for at komme
igennem.
På fortovet foreslår G/F, at der opstilles to søjler, der placeres således, at
knallerter og cykler vil have meget svært ved at komme igennem, men at det vil
være muligt for barnevogne og kørestole at komme igennem. Søjlerne tænkes
opstillet forskudt af hinanden, så man skal sno sig igennem.
Der er aftalt møde med Kommunen, fredag den 31. oktober, kl. 11.00, på stedet,
så løsningsforslag kan evalueres.
5-1-09 Formanden har haft et møde med Kommunen den 31-10-2008, der blev afholdt ved
gennemkørselen Ejby Smedevej / Ejby Torvevej.
Kommunen var repræsenteret ved Dorte Tværsted, Louise Valeur og John Duchard.
Mødet blev afholdt, for at vurdere G/F’s forslag til opstilling af søjler, for derigennem at nedsætte
hastigheden af gennemkørende knallerter, med henvisning til fremsendte skrivelse ”Trafikforhold
i Ejby” af 15. juni 2002.
Kommunen fandt ikke, at G/F’s løsningsmodel var acceptabel, da det ikke er den standard, der
bliver benyttet i Kommunen, samt at det er Kommunens (Dorthe Tværsted) opfattelse, at den
ulovlige knallertkørsel vil blive reduceret på grund af Politiets indsats mod de ulovlige knallerter.
G/F har måtte accepteret denne beslutning, men vil tage sagen op igen, hvis ”knallertproblemet”
ikke bliver mindre i det kommende år.
Efterfølgende er der blevet plantet træer i området, og udlagt 2 store natursten så biler ikke kan
køre igennem.
G/F vil efterfølgende tage kontakt til Kommunen igen og anbefale, at de 2 natursten bliver
liggende, såfremt området ikke skal anvendes til brandvej.
11/8-08 11-8-08 Det rådne stakit mellem Ejbyskolen og Statenevej, blev også fremført i
Steen
”træsagen”.
Vej og Park har den 19. juni 2008, pr. mail, givet sagen videre til Allan Larsen i
Børne- og Skoleforvaltningen, da det er dem, der skal betale.
20-10-08 Forvaltningen har ikke henvendt sig endnu.
5-1-09 G/F har henvendt sig til Børne- og Kulturforvaltningen, som skulle være ansvarlig for
reparation af stakittet mellem Ejbyskolen og baghaverne på Statenevej.
Børne- og Kulturforvaltningen har svaret, at ansvaret for udbedringen beror ved Nordvangskolen,
som G/F efterfølgende vil kontakte.
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1/10-07 1-10-07 Der har været taget kontakt til Vej og Park, da der blandt nogle
Steen
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.
30-3-08 Det har været temmelig svært at find ud af, hvornår el-ledningerne bliver
lagt i jorden. Det ser ud til, at det bliver sidst på året 2008.
Samtidig med at dette bliver gjort, vil der blive lagt fibernet ned, og nye lysmaster
vil blive rejst.
Når det kommer så langt, vil G/F holde øje med, at designet på lysmasterne
kommer til at passe ind i det gamle landsbymiljø samt informere om tiltag inden
for fibernettet.
11-8-08 DONG er i denne tid ved at lægge el-ledningerne i jorden, og opsætte nye
lysmaster i vort område.
Hvad det indebærer, angående at få fibernet ind samtidig, vides ikke på nuværende
tidspunkt.
20-10-08 DONG har gennem de sidste par måneder lagt el-ledningerne i jorden
samt opsat nye lysmaster.
Samtidig er der blevet lagt fibernet ned, og da arbejdet nu næste er afsluttet,
afholdes der, torsdag den 28. oktober, et orienteringsmøde om fibernettet, i Ejby
Forsamlingshus ved fodboldklubben.
5-1-09 Nu er der langt om længe kommet lys i alle vejlamperne i vort område.
Da vejlamper er skabt til af stå på veje, er der efter G/F’s opfattelse sket en fejlopsætning, da
vejlamperne også er opsat på skolestien, hvor der skulle have være opsat stilamper.
G/F har derfor nedsat et ”Lampeudvalg”, bestående af Mette Fischer, Gitte Rose og Steen
Justesen.
Lampeudvalget er kommet til følgende konklusion, som er sendt til Kommunen:
I en del af området mener ”Lampeudvalget”, at der skal være opsat stibelysning i stedet for
vejbelysning.
I nedenstående er beskrevet de områder, der efter ”Lampeudvalget” ’s mening indgår i
skolestisystemet, og derfor bør være forsynet med stilamper:
 Stien der fortsætter over broen til Ejby Mosevej og ud i Ejbykærsvej.
 Stykket langs gadekæret ad Ejbykærsvej.
 Ejby Udlodsvej, der fortsætter ud i stisystemet i Vestskoven.
Udover at få udskiftet ovenstående vejlamper til stilamper, vil ”Lampeudvalget” tillige anbefale, at
der bliver opsat yderligere 2 lamper på stien, der går forbi parcellerne Ejbykærsvej 3 og Ejby
Torvevej 20, da dette område henligger i mørke.
Vi har fået svar tilbage fra Kommunen, som er villig til at udskifte lamperne fra broen og langs
gadekæret, men ikke de 5 vejlamper der er placeret på Ejby Udlodsvej.
”Lampeudvalget” er ikke tilfreds med denne beslutning, og har skrevet tilbage til Kommunen og
fremført:
 at Ejby Udlodsvej er en del af skolestien, og derfor også skal være
forsynet med stilamper.
 at Ejby Udlodsvej er en del af skolestien, hvilket fremgår af
Kommunens Snerydningsplan, hvor omtalte stykke har 1. prioritet,
netop fordi det er en skolesti.
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6.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7.

Næste møde

Mandag 23. marts 2009 kl. 19.00 til 21.00,
hos Jane
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