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Referat fra mødet onsdag den 8. oktober 2014.
Mødet blev afholdt hos Jane
Mødet er flyttet fra den 17. september til 8. oktober 2014.

1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. juni 2014.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Berit Jespersen, Ejby Smedevej 1, døde fredag den 12. september 2014 efter længere tids
sygdom, og blev bisat i Glostrup Gamle Kirke onsdag den 24. september 2014.
Berit boede, sammen med sin mand Bent, i ca. 10 år af sine 54 år i Ejby, og var suppleant
i grundejerforeningen fra 2013.
Ære være hendes minde fra venner og bekendte i Ejby.

Den 21. juni videresendte G/F en information fra Ejby Forum om, at der i den nye
kommuneplan givers tilladelse til, at bebyggelsen ud til Ring 3 nu må være op til
20 meter høje, og at høringsfristen udløb den 6. august.
Det resulterede i, at flere enkeltpersoner fik travlt med at beskrive deres holdning til
kommuneplanen i et høringssvar.
Den 4. oktober sendte G/F igen en mail om emnet med link til kommuneplanen, fordi der
er kommet en ”Fornyet offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2013-2025”, hvor
høringsfristen er sat til 26. november 2014.
Det er nu op til hver enkelt, at give udtryk for deres holdning til kommuneplanens
indhold.
Brunchen blev aflyst år, fordi arrangørerne var optaget til anden side.
I øvrigt regnede det også så meget den dag, at arrangementet alligevel ville have været
aflyst.

Rundvisningen på Vestforbrændingen var meget interessant og informativ, selv om det
foregik i regnvejr.
Turen sluttede hjemme hos Mette Fischer, hvor G/F havde indkøbt sandwich, vin og øl.
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Kommunen har nu etableret en vulst på skolestien ud for Ejby Mosevej 9 med henblik på
at holde regnvandet væk fra huset.
Om det virker efter hensigten vil viser sig, når der kommer et kraftigt regnskyl.
Grundejerforeningens reviderede hjemmesidedesign, kan nu ses på www.egby.dk , og
bestyrelsen arbejder fortsat på at få gjort den færdig, med link til billeder, referater,
historie m.m.
Målet er, at den vil være færdig inden generalforsamlingen i marts 2015.
Nu er det igen blevet den tid på året, hvor vi skal tænke på - og planlægge julen.
Igen i år vil Sundhedshuset sponsere et juletræ, der vil blive opsat ved gadekæret og
tændt den 1. søndag i advent, som falder den 30. november.
Traditionen tro vil det blive tændt kl. 16.00, og det vil være muligt, at købe gløgg og
æbleskiver så julen får en god start.
Overføres til pkt. 92
For få dage siden, har G/F kontaktet Vej og Park, og gjort opmærksom på, at asfalten
omkring brøndækslet ud for Ejby Torvevej 9 ser ud som om det er ”faldet sammen”.
Overføres til pkt. 93

4.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr. Dato

Gennemgang af erindringslisten
Emne

Ansvar
Steen

93

8-1014

For få dage siden, har G/F kontaktet Vej og Park, og gjort opmærksom på, at
asfalten omkring brøndækslet ud for Ejby Torvevej 9 ser ud som om det er
”faldet sammen”.

92

8-1014

Nu er det igen blevet den tid på året, hvor vi skal tænke på - og planlægge
julen.
Igen i år vil Sundhedshuset sponsere et juletræ, der vil blive opsat ved
gadekæret og tændt den 1. søndag i advent, som falder den 30. november.
Traditionen tro vil det blive tændt kl. 16.00, og det vil være muligt, at købe
gløgg og æbleskiver så julen får en god start.

Steen

91

4-6-14

Igen i år vil vi afholde Brunch ved gadekæret hvis vejret tillader det.
Datoen er søndag den 17. august 2014, kl. 10.00, så allerede nu kan der
afsættes plads i kalenderen.
Den endelige indbydelse vil komme i starten af august.
8-10-14 Brunchen blev aflyst år, fordi arrangørerne var optaget til anden side.
I øvrigt regnede det også så meget den dag, at arrangementet alligevel ville
have været aflyst
Pkt. udgår næste gang

Steen
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90

9-4-14

89

9-4-14

85

24-913

På generalforsamlingen tilbød Nils Boesgaard at hjælpe grundejerforeningen
med at skabe en hjemmeside.
Bestyrelsen har skitseret et idegrundlag, som vil blive videregivet til Nils.
4-6-14 I forbindelse med dette bestyrelsesmøde, var Nils Boesgaard inviteret
til at vise, hvor langt han var kommet med hjemmesiden.
Bestyrelsen blev sat i arbejde med at komme med ideer til sidens design, inden
det videre arbejde.
8-10-14 Grundejerforeningens reviderede hjemmesidedesign, kan nu ses på
www.egby.dk , og bestyrelsen arbejder fortsat på at få gjort den færdig, med
link til billeder, referater, historie m.m.
Målet er, at den vil være færdig inden generalforsamlingen i marts 2015.
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.
4-6-14 Torsdag den 19. juni, har Mette taget initiativ til en rundvisning på
Vestforbrændingen, som 26 har tilmeldt sig til.
Efterfølgende vil der være hygge, med lidt at spise og drikke, hjemme på
gårdspladsen hos Mette Fischer, Ejbytoften 10.
8-10-14 Rundvisningen på Vestforbrændingen var meget interessant og
informativ, selv om det foregik i regnvejr.
Turen sluttede hjemme hos Mette Fischer, hvor G/F havde indkøbt sandwich,
vin og øl.
Pkt. udgår næste gang

Steen

Mette

G/F har kontaktet kommunen, fordi overfladevandet fra skolestien, nord for
Steen
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
4-6-14 Da der indtil nu ikke er igangsat noget asfaltarbejde på skolestien, med
henblik på at forhindre regnvandet i at trænge ind på Ejby Mosevej 9,
kontaktede bestyrelsen Teknik og Miljø igen, og vedlagde denne gang billeder,
der viser store mængder vand, der har samlet sig efter et regnskyl.
Teknik og Miljø svarede, at de ikke havde glemt os, men at der havde været så
mange andre opgaver.
8-10-14 Kommunen har nu etableret en vulst på skolestien ud for Ejby Mosevej
9, med henblik på, at holde regnvandet væk fra huset.
Om det virker efter hensigten, vil viser sig når der kommer et kraftigt regnskyl.
Pkt. udgår næste gang

6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

Onsdag den 7. januar 2015, kl. 19.00 til 21.00,
hos Steen.
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