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Dagsorden. 
 

1. Valg af referent    Mødedeltagere: 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  Steen Justesen 

3. Meddelelser fra formanden   Mette Fischer 

4. Andre meddelelser    Jane Thygesen             

5. Gennemgang af erindringslisten   Keld Graugart  

6. Eventuelt    Gitte Hansen 

7. Næste møde    Rikke H. Mølgaard (supp.)              

 

 

Referat fra mødet onsdag den 19. marts 2012.  
Mødet blev afholdt hos Gitte 

 

 

 

 

1. Valg af referent 

 Jane 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 11. januar 2012 

Godkendt.   

 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Claus Enevoldsen, Ejbykærsvej 8, døde tirsdag den 13. marts 2012 efter længere tids 

sygdom, og blev bisat i Glostrup Kirke tirsdag den 20. marts 2012. 

Claus boede ca. 25 år af sine 64 år i Ejby, og var kasserer i grundejerforeningen i 6 år, 

fra 2005 til 2011. 

Ære være hans minde fra venner og bekendte i Ejby. 

 

 

Generalforsamlingen den 15. marts 2012 gik godt. 

29 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 18 var stemmeberettigede. 

På valg i år var Steen Justesen, Mette Fischer og Gitte Hansen. 

Alle blev genvalgt. 

Rikke Hald Mølgaard blev genvalgt til suppleant. 

Der var genvalg til Revisor Erik Brogaard og Revisorsuppleant Jan Freij. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

 

 Formand  Steen Justesen  Ejby Torvevej 5B 

 Næstformand Mette Fischer Ejbytoften 10 

 Kasserer  Jane Thygesen  Ejbykærsvej 3 

 Bestyrelsesmedlem Keld Graugart  Ejby Udlodsvej 6 

 Bestyrelsesmedlem Gitte Hansen  Ejbytoften 15 

 Suppleant   Rikke Hald Mølgaard  Ejby Mosevej 3 
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G/F har for nyligt modtaget resultatet af ”fiskeundersøgelsen i gadekæret”, der blev 

foretaget i oktober 2011. 

Undersøgelsen viste, at der overordnet ikke er noget galt med gadekæret, og vandet er 

klart og med masser af vandplanter.  

Der er en del karusser i vandet, men disse er dog tynde pga. lavt iltindhold i vandet, 

hvilket kan skyldes, at de mange vandplanter optager ilten. 

Kommunen vil løbende holde gadekæret under observation og opfordre til, at begrænse 

fodring af ænder, fordi det medfører forurening af gadekæret. 

I løbet af 2010/2011 lykkedes det, efter længere tids korrespondance med 

Nordvangsskolen, at få fornyet/ repareret hegnet mellem Ejbyskolen og Statenevej.  

Nu er problemet flyttet til hegnet mellem Ejbyskolen og Ejby Udlodsvej. 

Lise Strauss, Ejby Udlodsvej 12, oplevede for nogle måneder siden, at der var kastet 

ting og sager i på deres grund samt at børnene kunne komme ind på grunden, fordi der 

var hul i hegnet.  

Lise Strauss har efterfølgende taget kontakt til skolen, som nødtørftigt har repareret 

hegnet. 

 

G/F har modtaget svar fra Vej og Park angående ind/ udkørsel Ejbytoften 11-23, hvor 

bilerne ”hænger” på toppen. 

Citat: ”De vil forsøge at udjævne overkørslen, når vejret tillader større asfaltarbejder. 

Sådanne arbejder skal udføres, når vejtemperaturen er konstant over 8-10 grader.  

Det forventes derfor tidligst udført i maj/juni måned” citat slut. 
  

4. Andre meddelelser 

 

Ingen 

 

5. Gennemgang af erindringslisten 

Nr. Dato Emne An-

svar 

76 11-1-

12 

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. 

19-3-12 Generalforsamlingen den 15. marts 2012 gik godt. 

29 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 18 var stemmeberettigede. 

På valg i år var Steen Justesen, Mette Fischer og Gitte Hansen og Rikke Hald 

Mølgaard. Alle blev genvalgt. 

Der var genvalg til Revisor Erik Brogaard og Revisorsuppleant Jan Freij. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

  

Formand Steen Justesen  Ejby Torvevej 5B 

Næstform.     Mette Fischer Ejbytoften 10 

Kasserer Jane Thygesen  Ejbykærsvej 3 

Best.medl.     Keld Graugart  Ejby Udlodsvej 6 

Best.medl.     Gitte Hansen  Ejbytoften 15 

Suppleant  Rikke Hald Mølgaard  Ejby Mosevej 3 

 

Pkt udgår næste gang. 
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74 30-5-

11 

Den brolagte indkørsel fra Ejbytoften til stikvejen Ejbytoften nr. 11 til nr. 23, 

har ændret sig i årenes løb. 

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. 

19-3-12 G/F har modtaget svar fra Vej og Park: 

citat: ”De vil forsøge at udjævne overkørslen, når vejret tillader større 

asfaltarbejder. Sådanne arbejder skal udføres, når vejtemperaturen er konstant 

over 8-10 grader.  

Det forventes derfor tidligst udført i maj/juni måned” citat slut. 

 

Steen/

Gitte 

68 16-8-

10 

G/F har taget kontakt til Natur- og Miljøafdelingen i Glostrup Kommune, fordi 

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. 

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. 

19-3-12 G/F har for nyligt modtaget resultatet af ”fiskeundersøgelsen i 

gadekæret” der blev foretaget i oktober 2011. 

Undersøgelsen viste, at der overordnet ikke er noget galt med gadekæret, og 

vandet er klart og med masser af vandplanter.  

Der er en del karusser i vandet, men disse er dog tynde pga. lavt iltindhold i 

vandet, hvilket kan skyldes, at de mange vandplanter optager ilten. 

Kommunen vil løbende holde gadekæret under observation og opfordre til, at 

begrænse fodring af ænder, fordi det medfører forurening af gadekæret. 

Pkt. udgår næste gang 

Steen 
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6. Eventuelt 

Foreløbig dato for afholdelse af Brunch ved gadekæret, er sat til søndag den 12. august 

2012, men mere herom i næste referat. 

 

 

 7. Næste møde  

 

 

mandag den 18. juni 2012 kl. 19.00 til 21.00, 

hos Steen 


