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Dagsorden. 

 

1. Valg af referent    Bestyrelsesmedlemmer: 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  Steen Justesen 

3. Meddelelser fra formanden   Mette Fischer 

4. Andre meddelelser    Jane Thygesen             

5. Gennemgang af erindringslisten   Gitte Hansen  

6. Eventuelt    Jan Freij 

7. Næste møde    Sally Thomsen              

 

 

 

 

Referat fra mødet tirsdag den 16. juni 2015. 
Mødet blev afholdt hos Mette 

 

 

 

1. Valg af referent 

 Steen 

 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde den 24. marts 2015. 

Godkendt.   

 

 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Gerda Qvistgaard afholdt 60 år jubilæum den 3. maj 2015 i haven ved Iskiosken og  

G/F havde forinden kontaktet Hoffet , Borgmester, TV 2 og Folkebladet. 

Hoffet svarede tilbage, at de kun gjorde noget i anledning af diamantbryllupper og 100 år 

fødselsdage, og ikke i anledning af et 60 års jubilæum. 

Borgmesteren blev repræsenteret ved Leif Olsen, som holdt en tale for Gerda, hvor dele 

af talen efterfølgende blev refereret i Folkebladet. 

TV 2 havde et indslag på ca. 20 sekunder, hvor Gerda udtaler sig, og intervieweren 

omtaler dagen og etableringen af Iskiosken i 1955. 

 

På generalforsamlingen, blev det nævnt, at der står et grimt hegn langs højre side af 

skolestien, der går op mod motorvejsbroen. 

Bestyrelsen finder ikke, at hegnet er så grimt, at vi kan fremføre sagen for Vestskoven, og 

i øvrigt ligger det langt uden for det område, som vi holder øje med. 

 

Per Boen Hansen, Ejby Udlodsvej 4, har for nyligt gennemgået G/F arkivmateriale, og 

udformet en liste over Formænd fra foreningens start i 1976 og frem til i dag. 

Listen vi være at se på hjemmesiden efter næste opdatering. 

 

Der planlægges på at afholde Brunch ved gadekæret søndag den 9. august 2015, 

kl. 10.00. 

Indbydelse vil blive udsendt ultimo juli, med tilmelding senest mandag den 3. august. 

Overføres til pkt. 99 
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Da Sundhedshuset nu er flyttet, kan vi ikke regne med at få sponsere juletræet ved 

gadekæret mere. 
Det betyder, at hvis vi skal fortsætte med juletræstændingen som vi kender den, vil vi hvert år få 

en ekstraudgift på 2-3000,- kr., hvilket betyder, at der vil være et tilsvarende underskud i kassen 

hvert år. 

På næste generalforsamling må vi derfor beslutte, om vi skal fortsætte aktiviteten med den 

konsekvens, at kontingentet skal forhøjes med ca. 50,- kr. 

Overføres til pkt. 100 

 

4. Andre meddelelser 
 

Ingen 

 

5. Gennemgang af erindringslisten 

Nr. Dato Emne An-

svar 

100 16-6-

15 

Da Sundhedshuset nu er flyttet, kan vi ikke regne med at få sponsere juletræet 

ved gadekæret mere. 

Det betyder, at hvis vi skal fortsætte med juletræstændingen som vi kender den, 

vil vi hvert år få en ekstraudgift på 2-3000,- kr., hvilket betyder, at der vil være 

et tilsvarende underskud i kassen hvert år. 

På næste generalforsamling må vi derfor beslutte, om vi skal fortsætte 

aktiviteten med den konsekvens, at kontingentet skal forhøjes med ca. 50,- kr. 

 

Steen 

99 16-6-

15 

Der planlægges på at afholde Brunch ved gadekæret søndag den 9. august 

2015, kl. 10.00. 

Indbydelse vil blive udsendt ultimo juli, med tilmelding senest  

mandag den 3. august. 

 

Steen 

98 24-3-

15 

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. 

16-6-15 Bestyrelsen finder ikke, at hegnet er så grimt, at vi kan fremføre sagen 

for Vestskoven, og i øvrigt ligger det langt uden for det område, som vi holder 

øje med  

Pkt. udgår næste gang. 

 

Steen 

97 24-3-

15 

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. 

16-6-15 Intet nyt 

 

Steen 

 
6. Eventuelt 

 

Intet 

 
7. Næste møde  

 

Mandag den 28. september 2015, kl. 19.00 til 21.00, 

Hos Steen 


