Grundejerforeningen " Det gamle Egby "
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Mødedeltagere:
Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Keld Graugart
Gitte Hansen
Berit Jespersen (supp.)

Referat fra mødet onsdag den 9. april 2014.
Mødet blev afholdt hos Gitte
Mødet er flyttet fra den 2. april til 9. april.

1.

Valg af referent
Jane

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. januar 2014.

Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden

Generalforsamlingen den 19. marts 2014 gik godt.
29 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 18 var stemmeberettigede.
På valg i år var Steen Justesen og Mette Fischer, der begge blev genvalgt.
Berit Jeppesen blev genvalgt til suppleant.
Der var genvalg til Revisor Erik Brogaard og Revisorsuppleant Jan Freij.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Keld Graugart
Gitte Hansen
Berit Jespersen

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 3
Ejby Udlodsvej 6
Ejbytoften 15
Ejby Smedevej 1

På generalforsamlingen blev bestyrelsen anmodet om at vurdere muligheden for at få sat
skilte op i byen med det formål, at sætte en hastighed på max. 40 km/time på Ejby
Torvevej og Ejbytoften samt 15 km/time på de små stikveje.
Bestyrelsen har behandlet forslag, og ud fra vores egne erfaringer og observationer siden
generalforsamlingen, er konklusionen, at hastigheden af kørende biler på Ejby Torvevej
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og Ejbytoften ikke normalt overskrider 40 km/timen, og at det næsten vil være umuligt at
komme op over 15 km/timen på de små stikveje.
Bestyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt at forsøge at få sat skilte op, for at
begrænse en hastighed der alligevel ikke overskrides.
Overføres til pkt. 88

På generalforsamlingen tilbød Nils Boesgaard at hjælpe grundejerforeningen med at
skabe en hjemmeside.
Bestyrelsen har skitseret et idegrundlag, som vil blive videregivet til Nils.
Overføres til pkt.90
Der vil igen i år blive afholdt Brunch ved gadekæret den 17. eller 24. august, hvis vejret
tillader det.
Tilmelding med præcis dato vil udkomme i starten af august.
Bestyrelse er også ved at undersøge muligheden for en guidet tur på Vestforbrændingen,
med efterfølgende hygge.
Hvis det kan lade sig gøre, vil der komme yderlige informationer.
Overføres til pkt. 89
Efter anmodning af generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet, at hæve det gebyr som
ejendomsmægleren skal betale os til 300,- kr., for at få de oplysninger om en ejendom de
skal bruge i forbindelse med et salg.
4.

Andre meddelelser

Jane fremlagde status omkring kontingentrestancer.
5.
Nr. Dato

Gennemgang af erindringslisten
Emne

Ansvar
Steen

90

9-4-14

På generalforsamlingen tilbød Nils Boesgaard at hjælpe grundejerforeningen
med at skabe en hjemmeside.
Bestyrelsen har skitseret et idegrundlag, som vil blive videregivet til Nils.

89

9-4-14

Bestyrelse er også ved at undersøge muligheden for en guidet tur på
Vestforbrændingen, med efterfølgende hygge.
Hvis det kan lade sig gøre, vil der komme yderlige informationer.

88

9-4-14

På generalforsamlingen blev bestyrelsen anmodet om, at vurdere muligheden
Steen
for at få sat skilte op i byen, der sætter en hastighed på max. 40 km/time på
Ejby Torvevej og Ejbytoften samt 15 km/time på de små stikveje.
Bestyrelsen har behandlet forslag, og ud fra vores egne erfaringer og
observationer siden generalforsamlingen, er konklusionen, at hastigheden af
kørende biler på Ejby Torvevej og Ejbytoften ikke overskrider 40 km/timen, og
at det vil næste være umuligt at komme op på over 15 km/timen på de små
stikveje.
Bestyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt med at forsøge at få sat skilte
op, for at begrænse en hastighed der alligevel ikke overskrides.
Pkt. udgår næste gang.
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Mette

87

8-1-14

Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes onsdag den 19. marts 2014, Steen
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 5. marts 2014.
9-4-2014 Generalforsamlingen den 19. marts 2014 gik godt.
29 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 18 var stemmeberettigede.
På valg i år var Steen Justesen, Mette Ficher, og begge 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
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Pkt. udgår næste gang

Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Keld Graugart
Gitte Hansen
Berit Jespersen

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 3
Ejby Udlodsvej
Ejbytoften 15
Ejby Smedevej 1

85

24-913

G/F har kontaktet kommunen, fordi overfladevandet fra skolestien, nord for
broen over Ejby Mosevej, løber ind på Ejby Mosevej 9, når det regner.
Jesper Sundgaard fra Miljø og Teknik har svaret, at de er opmærksomme på
problemet og forventer at udbedre problematikken i efteråret eller evt. i løbet
af foråret.
G/F har derfor anmodet om, at det bliver her i efteråret og inden den våde
sæson begynder.
8-1-2014 intet nyt
9-4-2014 intet nyt

84

13-513

Vores hjemmeside som har virket fint siden 2003, har vi besluttet at forny, fordi Steen
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.
24-9-2013 Der arbejdes stadig på opgaven, med det mål at den vil være klar
inden generalforsamlingen 2014.
8-1-2014 Det går ikke særlig godt med at få skabt en ny hjemmeside inden den
kommende generalforsamling, så vi bliver sikkert nød til at betale nogen for at
få den lavet.
9-4-2014 På generalforsamlingen tilbød Nils Boesgaard, at hjælpe
grundejerforeningen med at skabe en hjemmeside.
Bestyrelsen har skitseret et idegrundlag, som vil blive videregivet til Nils.

78

12-912

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
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Steen

Steen

Vej & Park planlægger at udskifte asfalten til næste år.
8-1-2013 intet nyt
13-5-2013 intet nyt
24-9-2013 Miljø og Teknik har sammen med Vej og Park besigtiget Ejby
Udlodsvej, og har planlagt at udlægge nyt slidlag på fortovet i løbet af foråret,
under forudsætning af økonomien tillader det.
I forbindelse med besigtigelse har de konstateret, at ukrudtet flere steder
vokser langt ud over fortovet samt at der enkelte steder er beplantning fra
privat grund, som er til gene for fodgængerne, hvilket betyder, at beboerne på
strækningen ikke udfører deres grundejerforpligtigelser.
Med hensyn til selve vejbelægningen der har enkelte afskalninger, vil de kunne
lukkes med asfalt, afhængigt af om der bliver lagt nyt slidlag på fortovet.
G/F har svaret, at grundejerforpligtelsen selvfølgelig vil blive overholdt, når
der er etableret et fortov, der er til at gå på, uden man falder over de
ujævnheder der er på fortovet for nuværende.
I forlængelse af ovenstående, anmoder Vej og Park os om at læse om
grundejerforpligtelserne på:
www.glostrup.dk/For-borgere/Veje-og-trafik/grundejerforpligtelser.aspx
1-8-2014 intet nyt
9-4-2014 intet nyt så sagen er sat i bero indtil videre.
Pkt. udgår næste gang

6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

Onsdag den 11. juni 2014, kl. 19.00 til 21.00,
hos Mette.
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