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Referat fra mødet mandag den 5. januar 2015.
Mødet blev afholdt hos Steen
Mødet er flyttet fra den 7. januar til 5. januar 2015.
1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. oktober 2014.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes onsdag den 18. marts 2015, 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 4. marts 2015.
Overføres til pkt. 96.
Ultimo november blev der udsendt en mail, der gjorde opmærksom på, at vores
hjemmeside var meldt klar, og medlemmerne blev i mailen opfordret til at komme med
forslag til ændringer eller forbedringer, hvis det synes nødvendigt.
Juletræstændingen gik fint igen i år, hvor ca. 50 personer var mødt op.
Juletræet, der for 8. gang i træk var sponseret af Sundhedshuset, var meget flot i facon og
højde.
Primo december har bestyrelsen skrevet til Vej og Part om, at få opsat et ”hundestativ”
ud for Statenevej 6, for at reducere antallet af hundelorte på fortovet, Statenevej og Ejby
Mosevej.
Forslaget er blevet afvist af økonomiske årsager, da et sådan ”hundestativ” er ret dyrt.
Vi har anmodet Vej og Park om at genoverveje beslutningen, såfremt der måtte blive et
”hundestativ” til overs i kommunen på et tidspunkt.
Overføres til pkt. 95
Der er et par dybe huller i asfalten ud for Ejbytoften 4, som Vej og Park er blevet gjort
opmærksom på i december.
Vej og Park skrev det på deres aktivitetsliste, og få dage efter var det udbedret.
Overføres til pkt. 94
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4.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr. Dato

Gennemgang af erindringslisten
Emne

Ansvar
Steen

96

5-1-15

Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes onsdag den 18. marts 2015,
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 4. marts 2015.

95

5-1-15

94

5-1-15

Primo december har bestyrelsen skrevet til Vej og Part om, at få opsat et
Steen
”hundestativ” ud for Statenevej 6, for at reducere antallet af hundelorte på
fortovet, Statenevej og Ejby Mosevej.
Forslaget er blevet afvist af økonomiske årsager, da et sådan ”hundestativ” er
ret dyrt.
Vi har anmodet Vej og Park om at genoverveje beslutningen, såfremt der måtte
blive et ”hundestativ” til overs i kommunen på et tidspunkt.
Pkt. udgår næste gang.
Der er et par dybe huller i asfalten ud for Ejbytoften 4, som Vej og Park er
Steen
blevet gjort opmærksom på i december.
Vej og Park skrev det på deres aktivitetsliste, og få dage efter var det udbedret.
Pkt. udgår næste gang.

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”.
5-1-2015, Der er lagt ny asfalt omkring brønddækselet.
Pkt. udgår næste gang

Steen

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.
5-1-2015, Juletræstændingen gik fint igen i år5, hvor ca. 50 personer var mødt
op.
Juletræet, der for 8. gang i træk var sponseret af Sundhedshuset, var meget flot
i facon og højde.
Pkt. udgår næste gang

Steen
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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.
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.
5-1-2015, Ultimo november blev der udsendt en mail, der gjorde opmærksom
på, at vores hjemmeside var meldt klar, og medlemmerne blev i mailen
opfordret til at komme med forslag til ændringer eller forbedringer, hvis det
synes nødvendigt.

6. Eventuelt
Intet
7. Næste møde

Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00 til 21.00,
hos Gitte.
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Steen

