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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 tirsdag den 8. januar 2013.  

Mødet blev afholdt hos Gitte 

 

1. Valg af referent 

 Jane 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. september 2012 

Godkendt.   

 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes torsdag den 14. marts 2013, kl. 19.00 

på Ejbyskolen. 

Medio januar vil der blive udsendt et varsel om den kommende generalforsamling samt 

kontingentopkrævning for den kommende periode. 

Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen med regnskab, vil blive udsendt senest 

den 28. februar 2013. 

Overføres til pkt. 80 

 

Juletræstændingen gik igen fint, med ca. 50 deltagere. 

 

I forbindelse med at firmaet Colas asfalterede Udlodsstien, holdt deres maskiner parkeret 

på Ejby Torvevej ud for gadekæret. 

Da de midt i september forlod området, havde de efterladt en del spildt asfalt. 

G/F sendte en skrivelse med billeder til Colas, og bad dem om at rydde op efter sig. 

Til deres ros må det siges, at allerede den næste dag var sagen bragt i orden.  

 

4. Andre meddelelser 

 

Gitte: Det er konstateret, at stikvejene til Ejbytoften overhoved ikke bliver ryddet, når 

det er snevejr, hvilket bør tages op med kommunen. 

Vi har stor forståelse for, at vi er nede i prioritetsrækken, når bare det bliver gjort. 

Overføres til pkt. 81 

 

Mette: Vi er en del beboer i området, der har lagt mærke til, at alt for mange biler vælger 

at kører ad Ejby Mosevej i stedet for at køre ud på Ring 3 ved Ejbydalsvej, fordi 

trafiklyset har en alt for lang skiftefrekvens. 

Der er også konstateret, at nogle vælger at køre over for rødt, fordi de tror, at lyset er i 

stykker, eller måske fordi de er blevet utålmodige. 

Overføres til pkt. 82 
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5. Gennemgang af erindringslisten 

 

Nr. Dato Emne An-

svar 

82 8-1-13 Vi er en del beboer i området, der har lagt mærke til, at alt for mange biler 

vælger at kører ad Ejby Mosevej i stedet for at køre ud på Ring 3 ved 

Ejbydalsvej, fordi trafiklyset har en alt for lang skiftefrekvens. 

Der er også konstateret, at nogle vælger at køre over for rødt, fordi de tror, at 

lyset er i stykker eller måske fordi de er blevet utålmodige. 

9-1-13 Mail der beskriver ovenstående er sendt til kommunen. 

Steen  

81 8-1-13 Det er konstateret, at stikvejene til Ejbytoften overhoved ikke bliver ryddet, når 

det er snevejr, hvilket bør tages op med kommunen. 

Vi har stor forståelse for, at vi er nede i prioritetsrækken, når bare det bliver 

gjort. 

9-1-13 Mail der beskriver ovenstående er sendt til kommunen. 

10-1-13 Vej og Park ved Torbjørn Nicolajsen har sendt følgende svar: 

Det er korrekt, at Ejbytoften ikke er på listen over de højest prioriterede veje. 

Ejbytoften er blandt de veje, som bliver ryddet, når de primære veje er ryddet. 

Hvis sneen smelter hurtigt, som vi har oplevet nogle gange i denne 

vintersæson, så kan det ske, at vi ikke når at rydde før sneen er smeltet. Dette 

kan give indtrykket af, at vi har glemt vejen (Ejbytoften). Det har vi ikke. 

Jeg har selv sendt en saltspreder til Ejbytoften ved et af de seneste snefald. Så 

vi burde have været der i december måned. 

Vi vil også være opmærksom på denne del af kommunen ved kommende 

snefald. 

Steen 

80 8-1-13 Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes torsdag den 14. marts 2013, 

kl. 19.00 på Ejbyskolen. 

Medio januar vil der blive udsendt et varsel om den kommende 

generalforsamling samt kontingentopkrævning for den kommende periode. 

Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen med regnskab, vil blive 

udsendt 28. februar 2013.  

Steen 

79 12-9-

12 

Selv om der stadig er lang tid til jul, vil der traditionen tro være 

juletræstænding med æbleskiver og gløgg ved gadekæret, søndag den 2. 

december 2012, kl. 16.00 

Juletræet er for 6. gang sponseret af Sundhedshuset Ejby, ved Niels Michelsen. 

8-1-13 Juletræstændingen gik igen fint, med ca. 50 deltagere. 

Nye lys til juletræet skal købes inden december 2013, da de gamle ikke duer 

mere 

Pkt. udgår næste gang 

 

Steen 

78 12-9-

12 

I forbindelse med færdiggørelse af broen i forlængelse af Udlodsstien, har der 

kørt store maskiner og lastbiler på Ejby Udlodsvej med det resultat, at vej og 

fortov nogle steder er blevet ødelagt. 

Den 21. august sendte G/F en skrivelse med billeddokumentation til Miljø og 

Teknik i Glostrup Kommune, og allerede dagen efter modtog G/F svar fra 

Teknisk konsulent Jesper Sundgaard. 

Han skrev, at han har henvendt sig til Vejdirektoratet, for at indlede en dialog 

om udbedring af skaderne, og at fortovet i øvrigt har så mange skader, at  

Vej & Park planlægger at udskifte asfalten til næste år. 

8-1-13 intet nyt 

 

Steen 
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6. Eventuelt 

Ingen 

  

 7. Næste møde  

 

Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19.00 til 21.00, 

hos Mette 


