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Mødedeltagere:
Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Keld Graugart
Gitte Hansen
Rikke H. Mølgaard (supp.)

Referat fra mødet onsdag den 11. januar 2012.
Mødet blev afholdt hos Mette

1.

Valg af referent
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 26-10-2011
Godkendt.
Dette møde er flyttet fra 12-1-2012 til 11-1-2012.

3.

Meddelelser fra formanden
Juletræstændingen med gløgg og æbleskiver blev ikke til noget i år, da
juletræsleverandøren havde glemt at levere træet.
Træet blev leveret den efterfølgende lørdag og sat op, og blev først taget ned den
7. januar 2012 om morgenen.
Juletræet i år har nok været det flotteste, vi har fået sponseret af Sundhedshuset, indtil
nu.
Nu er det igen årstid for den Ordinære Generalforsamling.
Generalforsamlingen vil igen i år blive afholdt på Ejbyskolen den 15. marts 2012, kl.
19.00.
(overføres til pkt. 76.)
Kontingentopkrævningen vil også i år komme som mail, ifb. med varsling om den
kommende Generalforsamling, og betalingsmetoden vil kunne ske over Netbank på
Kontonr. 1551 - 809756 eller ved kontant betaling til kassereren.
Gennem det forgangne år, har bestyrelsen 12 gange udsendt mails til medlemmerne for
at informere om, hvad der foregår i vort område samt referater fra bestyrelsesmøderne,
hvilket er blevet til 5 stk.
Den 15. december 2011, blev 1. etape af Frederikssundmotorvejen indviet.
Ejbyskolens kor ”De Røde Lygter” sang julesange, og elevrådsformanden fra
Nordvangsskolen samt trafikministeren holdt tale for de fremmødte, der blev budt på
pølser, kaffe mm.
Den sidste asfalt der skal til for at gøre vejstykket helt færdigt, bliver lagt i foråret eller
når vejret tillader det.
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G/F har investeret i yderligere 4 stk. 8 personers borde, magen til dem vi har i forvejen,
så nu har vi 6 borde i alt, som skal bruges til den forhåbentlige kommende brunch til
sommer.
Bordene kan i øvrigt lånes af G/F, ved at kontakte formanden.

4.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr. Dato

Gennemgang af erindringslisten
Emne

Ansvar
Steen

76

11-112

Nu er det igen snart årstid for den Ordinære Generalforsamling.
Generalforsamlingen vil igen i år blive afholdt på Ejbyskolen den 15. marts
2012, kl. 19.00.
Den 16. januar, er udsendt Varsel om Generalforsamling.
Senest torsdag den 1. marts, skal dagsorden, regnskab og tilmelding være
udsendt til medlemmerne.

75

26-1011

Nu nærmer julen sig igen, og traditionen tro vil der være juletræstænding med Steen
æbleskiver og gløgg ved gadekæret, søndag den 27. november 2011, kl. 16.00
Juletræet er for 5. gang sponseret af Sundhedshuset Ejby, ved Niels Michelsen.
11-1-12 Juletræstændingen med gløgg og æbleskiver blev ikke til noget i år, da
juletræsleverandøren havde glemt at levere træet.
Træet blev leveret den efterfølgende lørdag og sat op, og blev først taget ned
den 7. januar 2012 om morgenen.
Juletræet i år har nok været det flotteste, vi har fået sponseret af Sundhedshuset,
indtil nu.
Pkt. udgår næste gang.

74

30-511

Den brolagte indkørsel fra Ejbytoften til stikvejen Ejbytoften nr. 11 til nr. 23,
Steen/
har ændret sig i årenes løb.
Gitte
Det betyder, at biler der har en lav frihøjde skraver bunden mod brosten/asfalt,
når de kører over den omtalte indkørsel.
31-8-11 Intet nyt.
26-10-11 På vores henvendelse til Vej og Park, angående den for stejle
ind/udkørsel til Ejbytoften nr. 11 – 23, har vi modtaget et svar som betyder, at
Vej og Park ikke vil foretage sig noget, da opkørslen ikke er værre end andre
steder i kommunen.
Det er selvfølgelig ikke et acceptabelt svar, og vi vil derfor henvende os igen til
Vej og Park.
24-11-11 Vej og Park har lovet, at se på overkørslen endnu engang, og om det
er muligt at løse problemet med et ekstra lag asfalt frem mod overkørslen.

68

16-810

G/F har taget kontakt til Natur- og Miljøafdelingen i Glostrup Kommune, fordi Steen
vi synes det er mærkeligt, at vi ikke ser fisk eller frøer i gadekæret mere.
Miljømedarbejder Mette R. Larsen, vil sætte en undersøgelse af vandmiljøet på
hendes dagsorden, men en undersøgelse om hvorvidt der er fisk og frøer i
gadekæret vil først kunne foretages til foråret.
Hun advare mod, at vi selv udsætter fisk, da de kan være den forkerte slags,
hvilket kan forværre miljøet.
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30-5-11 Natur- og Miljøafdelingen har i forbindelse med en mindre
paddeundersøgelse i kommunen fået vores gadekær med i undersøgelsen.
Det betyder, at der i starten af juni 2011,vil blive lavet en biologisk
undersøgelse af gadekæret.
På baggrund af undersøgelsen tages der stilling til, om der skal foretages en
eller anden form for restaurering af gadekæret.
31-8-11 Intet nyt.
26-10-11 Den 10. oktober har Fiskeøkologisk Laboratorium foretaget en
fiskeundersøgelse i gadekæret på foranledning af Natur og Miljøafdelingen i
Glostrup Kommune.
Det er foregået ved, at der er blevet sat et garn ud i gadekæret i 2-3 timer,
hvorefter fangsten er blevet analyseret.
Resultatet har vi endnu ikke modtaget.
11-1-12 Natur og Miljøafdelingen er rykket for svar, og har svaret, at de først
får notatet omkring fiskeundersøgelserne i slutningen af januar eller i starten af
februar.

6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

mandag den 19. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00,
hos Gitte
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