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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    Berit Jespersen (supp.)              

 

 

Referat fra mødet mandag den 13. maj 2013.  
Mødet blev afholdt hos Mette 

 

1. Valg af referent 

 Jane 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. januar 2013. 

Godkendt.   

Dette møde er flyttet fra tirsdag den 16. april til den 13. maj 2013. 

 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Generalforsamlingen den 14. marts 2013 gik godt. 

30 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 17 var stemmeberettigede. 

På valg i år var Jane Thygesen, Gitte Hansen og Keld Graugart, og alle blev genvalgt. 

Berit Jeppesen blev valgt 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   Berit Jespersen  Ejby Smedevej 1 

 

Brunch ved gadekæret afholdes i år, søndag den 18. august kl. 10.00, hvis vejret tillader 

det. 

Tilmelding vil udkomme i starten af august. 

Overføres til pkt. 83 

 

Vores hjemmeside som har virket fint siden 2003, har vi besluttet at forny, fordi den 

nuværende hjemmeside er meget besværlig at opdatere. 

Vi er endnu ikke klar over, om det er noget, vi selv kan klare i bestyrelsen, eller om vi 

må have ekstern hjælp. 

Overføres til pkt. 84 

 

 

 



2 af 3 
 

4. Andre meddelelser 

 

Jane: Støtteforeningen for Ejby IF68 afholder loppemarked ved Ejbyskolen, 

 søndag den 2. juni 2013. 

For pladsbestilling kontaktes Jane på 2740.6640 eller på loppe@ejby68.dk. 

 

5. Gennemgang af erindringslisten 

Nr. Dato Emne An-

svar 

84 13-5-

13 

Vores hjemmeside som har virket fint siden 2003, har vi besluttet at forny, 

fordi den nuværende hjemmeside er meget besværlig at opdatere. 

Vi er endnu ikke klar over, om det er noget, vi selv kan klare i bestyrelsen, eller 

om vi må have ekstern hjælp. 

Steen 

83 13-5-

13 

Brunch ved gadekæret afholdes i år, søndag den 18. august kl. 10.00, hvis 

vejret tillader det. 

Tilmelding vil udkomme i starten af august, med sidste tilmelding  

den 11. august.  

Brunchmøde afholdes hos Mette onsdag den 14. juni kl. 19.00 

Mette 

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. 

13-5-13. I svarmail af 13. marts oplyser Vej og Park, at de har fået ændre  

de 2 signalanlæg, så de gerne skulle fungere mere tilfredsstillende for borgerne 

i Ejby. 

I krydset Ring 3/Ejbydalsvej er der opsat højresvingspil fra Ejbydalsvej, som 

tænder samtidigt med venstresvingende fra Ringvejen mod Ejbydalsvej får 

grønt. 

I krydset Ring 3/Ejby Smedevej får fodgængere på tværs af Nordre Ringvej 

kun grønt hvis de anvender deres fodgængertryk og ikke som tidligere hvor de 

også fik grønt ved anmeldelse af biler fra Ejby Smedevej.  

Samtidigt er grøntiden for fodgængere over Ringvejen forlænget. 

Pkt. udgår næste gang 

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. 

13-5-13 Resten af vinteren forløb, uden der var problemer med snerydningen. 

Pkt. udgår næste gang 

Steen 
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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.  

13-5-13 Generalforsamlingen den 14. marts 2013 gik godt. 

30 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 17 var stemmeberettigede. 

 

På valg i år var Jane Thygesen, Gitte Hansen og Keld Graugart, og alle blev 

genvalgt. 

Berit Jeppesen blev valgt 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   Berit Jespersen  Ejby Smedevej 1 

 

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 

13-5-13 intet nyt 

Steen 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

10 medlemmer mangler stadig at betale kontingent. Rykkere vil blive udsendt. 

 

  

 7. Næste møde  

 

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

hos Jane 


