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8.  

Referat fra mødet torsdag den 27. maj 2010.  
Mødet blev afholdt hos Steen 

 
1. Valg af protokolfører 
 Jane 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 10-3-2010 

Godkendt.  
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

På generalforsamlingen blev der stillet forskellige spørgsmål, som bestyrelsen nu har taget 
stilling til. 

 Der er monteret reflekser på stelen ved gennemkørselen ud for Smeden. 

 Angående den manglende snerydning på stikvejene til Ejbytoften, har bestyrelsen 
besluttet, at en henvendelse til Vej og Park på nuværende tidspunkt ikke vil have 
den ønskede effekt, men at det vil være bedre at henvende sig, når den første sne 
falder i 2010 / 2011. 

 Det er blevet nævnt over for formanden til ”Ejbysvinget”, at hækken mellem 
Ejbytoften og ”Ejbysvinget”, ikke er blevet klippet på ”Ejbysvingsiden”. 
Det forventes, at den snart bliver klippet. 

 Der er nu sat et hegn op mellem skolen og til højre for indkørselen til Ejby 
Udlodsvej 2. 

 Problemet med, at fuglene sætter sig på de nye lygtepæle og ”skider” er et generelt 
problem i alle grundejerforeningerne, så derfor er problemet videregivet til Ejby 
Forum, der har kontaktet kommunen, der har kontaktet DONG. 
Kommunen og DONG arbejder nu med at finde en passende løsning.  

 G/F har den 27-5-2010 sendt en rapport til Vej og Park som dokumenterer, hvor 
mange fliser der er gået i stykker, ligger dårligt er hullede osv. 
Desuden beskriver den vejbane der er revnet, sunket fortov på Ejbytoften samt 
nedslidning af hjørnet Ejby Udlodsvej / Ejby Torvevej. 
(Overføres til pkt. 64) 

 Det blev også foreslået, at der skulle arrangeres en sommerfest eller brunch igen i 
år. 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at arrangere en brunch ved gadekæret søndag den 
15. august om formiddagen. 
(Overføres til pkt. 65) 
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Vej og Park har svaret på vores henvendelse om flytning af hundestativet. 
De skriver så henholdende, som det kan lade sig gøre: 
 ”hvis eller når stativet skal flyttes i fremtiden, så vil jeres placeringsforslag måske være en 
mulighed”. 
 
Den 11. maj, har vi har fået svar angående opmaling af vandtårnet.  
Forsyningsafdelingen ved Jens Peter Pedersen meddeler, at: ”han har maling af 
vandværket med i de opgaver der er planlagt for året. Når han kender den nærmere 
tidsplan vender han tilbage”. 
 
Torsdag de 20. maj, har formanden taget kontakt til skoleinspektør Michael Engelhart, for 
at høre, hvornår det kunne forventes at hegnet mellem skolen og Statenevej vil blive 
repareret, eller om aftalen var blevet glemt. 
Michael oplyste, at aftalen absolut ikke var blevet glemt, og at hegnet som aftalt snart vil 
blive repareret af personer, der er i aktivering i kommunen. 
 
 
 

4. Andre meddelelser 
 
Mette: Ejby Forum har den 20. maj 2010 haft et møde med kommunen, om punkter af 
fælles interesse for Ejby. 
Kommunen har interesse lyttet til det fremlagte, og vil vende tilbage. 
Hvis du vil vide mere om, hvad der foregår i Ejby Forum, kan du tilmelde dig til 
Infolisten, ved at sende en mail til Mette Fischer, info@me-fitegn.dk  
 
 
Keld: vil tage initiativ til at samle områdets beboer til dans på Ejbyskolen en gang om 
måneden, med start i efteråret. 
I en afslappet atmosfære, vil der blive undervist i de grundlæggende trin i Standard og 
Latin. 
Flere informationer vil komme senere. 
(Overføres til pkt. 66) 
 
 

5. Gennemgang af erindringslisten 
 

Nr. Dato Emne An-
svar 

66 27-5-10 Keld vil tage initiativ til at samle områdets beboer til dans på Ejbyskolen en gang om måneden, 
med start i efteråret. 
I en afslappet atmosfære, vil der blive undervist i de grundlæggende trin i Standard og Latin. 
Flere informationer vil komme senere. 
 

Keld 

65 27-5-10 Bestyrelsen har besluttet, at arrangere en brunch ved gadekæret, søndag den 15. august om 
formiddagen. 
Den 26. juli udsendes informations / indbydelse. 
Den 1. august udsendes endelig indbydelse, hvor det fremgår, at sidste tilmeldingsfrist er søndag 
den 8. august. 
 

Steen 

64 27-5-10 G/F har den 27-5-2010 sendt en rapport til Vej og Park som dokumenterer, hvor mange fliser 
der er gået i stykker, ligger dårligt er hullede osv. 
Desuden beskriver den vejbane der er revnet, sunket fortov på Ejbytoften samt nedslidning af 
hjørnet Ejby Udlodsvej / Ejby Torvevej. 
 

Steen 
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62 20-20-
09 

Den 6. september, udsendte bestyrelsen et oplæg til fælles leje af en lift, der kunne 
komme op i ca. 10 meters højde. 
Dem der kunne være interesserede, var dem der skulle beskære træer eller male 
hus o.l. 
Fem husstande har givet tilsagn om at være med, med beslutningen om at leje 
liften er endnu ikke taget. 
5-1-10 Sagen tages op igen til foråret. 
 

Steen 

60 24-8-09 Hegnet mellem Ejbyskolen og beboerne på Statenevej har været i stykker i lang 
tid, og så tidligt som 6. januar 2009, havde G/F den første henvendelse til 
Nordvangsskolen desangående. 
Den 14. januar svare Norvangsskolen, at de desværre ikke har økonomiske midler 
til at udskifte hele hegnet, og at levende hegn går forud for fast hegn, ifølge 
hegnsrådssekretæren. 
Derfor har kommunen valgt at reetablere hækken, og hvis der er penge til det, vil 
hegnet blive repareret. 
24-8-09 G/F har fulgt op på sagen, og har konstateret, at der ikke er sket noget 
tiltag indtil i dag. 
G/F har derfor nok engang skrevet frem til Nordvangsskolen om, at vi meget 
snart forventer, at der sker noget. 

20-10-09 Det er med beklagelse, at vi har konstateret, at der intet er sket med 
hegnet ved Ejbyskolen. 
Siden sidste bestyrelsesmøde, er der skrevet 3 mails til skolen, uden der er sket 
nogle tiltag. G/F vil dog bliver ved med at henvende os, indtil de fornødne 
reparationer er udført. 
5-1-10 Den 5. oktober, blev den sidste rykkermail angående hegnet mellem 
Ejbyskolen/Statenevej, sendt til Allan Ø. Larsen i Børne- og Kulturforvaltningen. 
Svaret kom dog fra Thomas Fransen, Nordvangsskolen, som lovede, at der ville 
blive plantet hæk inden 1. december 2009. 
Hækken er endnu ikke er etableret, og derfor har G/F i telefonsamtale med Allan 
Ø. Larsen fastholdt, at de ødelagte dele af hegnet bør repareres i stedet for at 
plante en hæk, der hurtigt vil blive ødelagt af legende børn. 
10-3-01 Den 22. januar 2010, var Formanden kaldt til møde med Inspektør 
Michael Engelhart fra Nordvangsskolen omkring hegnet mellem Ejbyskolen og 
Statenevej, som har været 
”en sag” siden sommeren 2008. 
Efterfølgende har G/F modtaget et brev fra Inspektøren, hvor han gør gældende, 
at hegnet vil blive repareret i løbet af foråret for skolens regning. 
Det gøres dog klart, at såfremt hegnet står i skel, skal udgiften fremover deles 
mellem skolen og beboerne. 
27-5-10 Torsdag den 20. maj, har formanden taget kontakt til skoleinspektør Michael 
Engelhart, for at høre, hvornår det kunne forventes at hegnet mellem skolen og Statenevej vil 
blive repareret, eller om aftalen var blevet glemt. 
Michael oplyste, at aftalen absolut ikke var blevet glemt, og at hegnet som aftalt snart vil blive 
repareret af personer, der er i aktivering i kommunen. 

 

Steen 

58 18-5-09 Mette er startet på at kontakte de andre G/F i Ejbyområdet for at finde ud af, om 
der kan startes et overordnet samarbejde af fælles interesse G/F imellem. 
Indtil videre er Brandsbjerg Syd, Brandbjerghøj og Ejbygård kontaktet, og de viser 
alle interesse for sagen. 
Mette vil arbejde videre med sagen i den kommende tid. 
24-8-09 Mette har taget kontakt til de øvrige grundejerforeningers bestyrelser i 
Ejby, med henblik på at kunne skabe et forum/sammenslutning, med 
repræsentanter fra hver grundejerforening. 
Forummet er tænkt som en mulighed for at kunne etablere en god dialog med bl.a. 

Mette 
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kommunen, omkring hvilke tiltag der sker, - og kommer til at ske i Ejby.  
Eksempelvis: trafiksikkerhed, fællesarealer, byggeri o.s.v. 
Forummet er samtidig tænkt som en kilde, der skal sørge for bredinformation til 
Ejbys borgere. 
Alle grundejerforeninger har foreløbigt tilsluttet sig. 
Første møde i "forummet" bliver sidst i september. 
Repræsentanter for Det Gamle Egby's bestyrelse er: Jane Thygesen, Steen Justesen 
og Mette Fischer 
 
20-10-09 Ejby Forum, der har det formål at etablere kontakt mellem G/F i Ejby, 
har afholdt det først møde den 23. september, og det gik godt. 
Af de 11 G/F der var indbudt, var 9 G/F fremmødt. 
Der blev diskuteret og udvekslet informationer deltagerne imellem. 
Af emner der blev berørt kan nævnes: 

 Den kommende letbane 

 Kommuneplanen der er til høring 

 Vej og Trafikplan 

 Informationer fra Kommunen 

 Informationer G/F imellem 

 Information til medlemmerne om tiltag i vort område 
Der blev taget referat fra mødet, og det vil meget snart blive udsendt.  
I referatet vil det helt tydeligt fremgå, hvad der blev snakket om på mødet. 
Referatet vil også indeholdende link til en side, der beskriver, hvad en letbane er 
for noget samt et link til motorvejsbyggeriet, hvor man kan foretage en virtuel 
flyvning langs motorvejen. 
5-1-10 Det diskuteres i Ejby Forum, at det ud over at være en 
informationsformidler Kommunen og Grundejerforeningerne imellem, også skal 
være et sted hvor der kan diskuteres relevante emner, der har med vort område at 
gøre. 
10-3-10 Ejby Forum afholdt et møde den 3. marts, hvilket har resulteret i en 
skrivelse til kommunen. I skrivelsen fremsætter Ejby Forum ønsker og forslag til 
trafikforbedringer inden, 2. etape af Bjergbakkevej går i gang. 
27-5-10 Ejby Forum har den 20. maj 2010 haft et møde med kommunen, om punkter af 
fælles interesse for Ejby. 
Kommunen har interesse lyttet til det fremlagte, og vil vende tilbage. 
Hvis du vil vide mere om, hvad der foregår i Ejby Forum, kan du tilmelde dig til Infolisten, ved 
at sende en mail til Mette Fischer, info@me-fitegn.dk 
(pkt. udgår næste gang) 

57 18-5-09 Efter bestyrelsen på Generalforsamlingen blev anmodet om at foranledige, at der 
blev opsat et ”Hundeposestativ” ved gadekæret, sendte G/F den 26. marts 2009, 
en anmodning til Vej- og Park om, at få medbestemmelse omkring hvor 
”Hundeposestativet” kunne placeres, når kommunen havde skaffet et. 
position (lige ud for Ejbykærsvej 3), som G/F overhovedet ikke fandt 
tilfredsstillende. 
Efter megen korrespondance med Vej- og Park omkring placeringen, var det 
endelige svar fra Vej- og Park, at de mente, de havde fundet en pragmatisk løsning 
for placeringen, hvad angår synlighed for hundeejerne, tømning af skraldespand 
og lugtgener. 
G/F synes derimod, at ”Hundeposestativet” står på en position, hvor det er alt for 
dominerende, og at vi godt kunne have fundet et sted, hvor det stadig ville være 
synligt for brugerne, men ikke var så dominerende. 
Bestyrelsen har nu taget den beslutning, at det får en prøveperiode på stedet, så vi 
kan se om der overhoved er brug for et ”Hundeposestativ”, inden vi vil arbejde 
for en anden placering. 

Steen 
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24-8-09 Hundeposestativet har nu stået ved gadekæret i ca. 4 måneder, og til vores 
store tilfredsstillelse kan vi konstaterer, at de bliver brugt. 
Derimod er vi stadig meget utilfreds med placeringen, da det ikke ligefrem er en 
skønhedsåbenbaring. 
Efterfølgende vil G/F forsøge, at få kommunen til at flytte Hundeposestativet til 
et sted for det er centralt placeret, men hvor det ikke er så dominerende. 
20-20-09 Hundestativet bliver flittigt brugt, men vi mener stadig, at det er uheldigt 
placeret, da det ikke ligefrem er kønt at se på, og slet ikke for de beboer der bor i 
området og som ser på det daglig. 
Bestyrelsen har dog besluttet, at ventet til efter Generalforsamlingen, inden vi 
tager kontakt til Vej og Park for en anden placering.  
10-3-10 Mail med foto sendt til Vej og Park, hvor ny placering af hundestativet er 
beskrevet (buskområdet ud for haven til Ejby Torvevej 10). 
27-5-10 Vej og Park har svaret på vores henvendelse om flytning af hundestativet. 
De skriver så henholdende, som det kan lade sig gøre: 
 ”hvis eller når stativet skal flyttes i fremtiden, så vil jeres placeringsforslag måske være en 
mulighed”. 
 

56 30-3-09 Der tages kontakt til kommunen fordi ”Vandtårnet”, der står i området bag 
Smeden og Ring 3, trænger til en ny gang maling. 
18-5-08 G/F har, den 13. maj 2009 taget kontakt til kommunen ved Jens Peder 
Pedersen, angående en udvendig forskønnelse af Vandtårnet, der er placeret bag 
Smeden. 
Det er vores håb, at Vandtårnet kan få en gang maling, så det kan blive lige så 
pænt at se på, som området omkring det.  
24-8-09 G/F, vil fremsende en mail til Forsyningsafdelingen, så de ikke glemmer 
at sætte bemaling af Vandtårnet på budgettet for 2010, som forhandles i de 
kommende måneder. 
Vi vil i øvrigt nævne, G/F meget gerne vil være medbestemmende i farvevalget. 

20-10-09 G/F har sendt en mail til Forsyningsafdelingen i Glostrup Kommune, 
hvor vi giver udtryk for, at vi meget gerne vil være med til at beslutte farvevalget, 
inden de går i gang med af male vandtårnet i det kommende år, som vi er sat i 
udsigt.  
Vi har også nævnt, at vi gerne ser vandtårnet malet i en lidt grå nuance, som 
erstatning for den helt hvide, der er i dag. 
10-3-10 Mail sendt til Forsyningsafdelingen, hvor der gøres opmærksom på, at vi 
er blevet sat i udsigt, at vandtårnet bliver malet i år, samt at G/F gerne vil være 
med til at bestemme farven. 
27-5-10 Den 11. maj, har vi har fået svar angående opmaling af vandtårnet.  
Forsyningsafdelingen ved Jens Peter Pedersen meddeler, at: ”han har maling af vandværket med i 
de opgaver der er planlagt for året. Når han kender den nærmere tidsplan vender han tilbage”. 

 

Steen 

 
 
6. Eventuelt 
 Intet 
  
 
 7. Næste møde 
 
 

Mandag 9. august 2010 kl. 19.00 til 21.00, 
hos Mette 


