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Referat fra mødet tirsdag den 24. marts 2015.
Mødet blev afholdt hos Gitte

1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. januar 2015.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Generalforsamlingen den 18. marts 2015 gik godt.
29 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 20 var stemmeberettigede.
På valg i år var bestyrelsesmedlemmerne Gitte Hansen, der blev genvalgt og Keld
Graugart, som havde valgt at trækkes sig.
I stedet blev Jan Freij valgt, og Sally Thomsen blev valgt som suppleant efter Berit
Jespersen
Der var genvalg til Revisor Erik Brogaard og som Revisorsuppleant blev Susanne van
Cuyl valgt i stedet for Jan Freij, der blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Gitte Hansen
Jan Freij
Sally Thomsen

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 3
Ejbytoften 15
Ejby Torvevej 10B
Ejbytoften 17

Som lovet på sidste generalforsamling, er hjemmesiden blevet færdig, hvilket dog ikke
betyder, at den er i sin endelige form.
Skulle der være medlemmer, der har gode ideer til forbedring af siden, hører bestyrelsen
gerne herom.

1 af 3

På generalforsamlingen under evt. kom det på tale, at der inden for den senere tid har
været indbrud i et par huse i vort område, hvorfor bestyrelsen vil undersøge og tage
initiativ til at få mere information om Naboovervågning.
Overføres til pkt. 97
Det blevet også nævnt af nogle medlemmer, at hegnet på højre side af Udlodsstien op
mod broen er meget grimt og ligner noget, der er glemt efter motorvejsbyggeriet er
afsluttet.
Bestyrelsen vil tage kontakt til Vestskoven for at få en forklaring og evt. få forbedret
forholdet.
Overføres til pkt. 98
4.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr. Dato
98

24-315

97

24-315

96

5-1-15

Gennemgang af erindringslisten
Emne
Det blevet også nævnt af nogle medlemmer på generalforsamlingen, at hegnet
på højre side af Udlodsstien op mod broen er meget grimt og ligner noget, der
er glemt efter motorvejsbyggeriet er afsluttet.
Bestyrelsen vil tage kontakt til Vestskoven for at få en forklaring og evt. få
forbedret forholdet.
På generalforsamlingen under evt. kom det på tale, at der inden for den senere
tid har været indbrud i et par huse i vort område, hvorfor bestyrelsen vil
undersøge og tage initiativ til at få mere information om Naboovervågning.

Ansvar
Steen

Steen

Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes onsdag den 18. marts 2015, 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 4. marts 2015.
24-3-2015 Generalforsamlingen den 18. marts 2015 gik godt.
29 medlemmer var fremmødt, hvoraf de 20 var stemmeberettigede.
På valg i år var bestyrelsesmedlemmerne Gitte Hansen, der blev genvalgt og
Keld Graugart, som havde valgt at trækkes sig.
I stedet blev Jan Freij valgt, og Sally Thomsen blev valgt som suppleant efter
Berit Jespersen.
Der var genvalg til Revisor Erik Brogaard og som Revisorsuppleant blev
Susanne van Cuyl valgt i stedet for Jan Freij, der blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Gitte Hansen
Jan Freij
Sally Thomsen

Pkt. udgår næste gang
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Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 3
Ejbytoften 15
Ejby Torvevej 10B
Ejbytoften 17

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.
24-3-2015, Som lovet på sidste generalforsamling, er hjemmesiden blevet
færdig, hvilket dog ikke betyder, at den er i sin endelige form.
Skulle der være medlemmer, der har gode ideer til forbedring af siden, hører
bestyrelsen gerne herom.
Pkt. udgår næste gang

6. Eventuelt
Intet

7. Næste møde

Tirsdag den 16. juni 2015, kl. 19.00 til 21.00,
hos Mette

3 af 3

Steen

