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Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Gitte Hansen
Jan Freij
Lissa West

Referat fra mødet mandag den 18. april 2016.
Mødet blev afholdt hos Mette
Mødet er flyttet fra den 4. april til 18. april 2016.

1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. januar 2016.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Generalforsamlingen var først sat til den 18. marts 2016, men måtte flyttes til den
13. april 2016, fordi der var fundet rotter på skolen.
I år var der fremmødt 29 medlemmer, hvoraf de 20 var stemmeberettigede.
På valg i år var formand Steen Justesen og næstformand Mette Fischer, der begge blev
genvalgt.
Lissa West blev valgt som suppleant, da Sally Thomsen ikke ønskede genvalg.
Der var genvalg til revisor Erik Brogaard og revisorsuppleant Susanne van Cuyl.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Gitte Hansen
Jan Freij
Lissa West

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 3
Ejbytoften 15
Ejby Torvevej 10B
Ejbykærsvej 7

I forbindelsen med generalforsamlingen fremkom der et ønske om at få sat skilte op med
”Naboovervågning” ved indfaldsvejene til vort område.
Bestyrelsen vil undersøge, hvad det indebære at få sådanne skilte sat op.
Overføres til pkt. 102.
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Ligeledes blev der gjort opmærksom på, at der var mange defekte fliser på stykket ud for
Ejby Smedevej 1.
Bestyrelsen har meldt forholdet til Vej og Park, som har svaret, at de vil sende en
brolægger ud for at bedømme omfanget af skaderne og om niveauforskellen er større end
de tilladte 2-3 cm.
Overføres til pkt. 103.
Bestyrelsen har en sag kørende med Miljø- og Teknik, omkring en efter vores mening
dårlig sagsbehandling i forbindelse med en dispensation, angående opsatte veluxvinduer
på Ejbykærsvej 5.
Klagen vil blive behandlet på det kommende udvalgsmøde i Miljø- og Teknikudvalget
den 14. juni 2016.
Overføres til pkt. 104.
Gennem mange år, har bestyrelsen og beboer været opmærksomme på og bekymrede
over trafikforholdet i svinget ved Ejbykærsvej 3, 5 og 7.
Når cyklerne kommer ned ad bakken på Ejbykærsvej med stor hastighed, har der været
mange tilfælde, hvor sammenstød har eller været lige ved at ske, fordi det ikke er mulig
at se fremad, da vejen svinger.
Det er også forbundet med stor fare for beboerne i de omtalte huse, når de går ud eller
bakker bilen ud på Ejbykærsvej.
Bestyrelsen vil derfor sammen med beboerne fremsende vores løsningsforslag, til
fartnedsættende foranstaltninger på omtalte stykke vej, til kommunen.
Overføres til pkt. 105.
Af sociale begivenheder vil bestyrelsen i juni invitere til et besøg i en giftfri og spiselig
have hos Lene Abro på Mosetoften, med efterfølgende hygge.
Med information vil komme senere, når vi har fået en aftale med Lene Abro.
Overføres til pkt. 106.
Lørdag den 20. august 2016 har bestyrelsen afsat til afholdelse af en grillaften ved
gadekæret.
Bestyrelsen vil sørge for at skaffe griller og borde, og hver deltager kommer så med kød
til at grille og en stol til at sidde på.
Mere information vil blive udsendt i starten af august.
Overføres til pkt. 107.

4.

Andre meddelelser
Ingen

5.

Gennemgang af erindringslisten
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Nr.

Dato

Emne

Ansvar
Steen

107 18-416

Lørdag den 20. august 2016 har bestyrelsen afsat til afholdelse af en grillaften
ved gadekæret.
Bestyrelsen vil sørge for at skaffe griller og borde, og hver deltager kommer så
med kød til at grille og en stol til at sidde på.
Mere information vil blive udsendt i starten af august.

106 18-416

Bestyrelsen vil i juni invitere til et besøg i en giftfri og spiselig have hos Lene
Abro på Mosetoften, med efterfølgende hygge.
Mere information vil komme senere, når vi har fået en aftale med Lene Abro.

Steen

105 18-416

Gennem mange år, har bestyrelsen og beboer været opmærksomme på og
bekymrede over trafikforholdet i svinget ved Ejbykærsvej 3, 5 og 7.
Når cyklerne kommer ned ad bakken på Ejbykærsvej med stor hastighed, har
der været mange tilfælde, hvor sammenstød har eller været lige ved at ske,
fordi det ikke er mulig at se fremad, da vejen svinger.
Det er også forbundet med stor fare for beboerne i de omtalte huse, når de går
ud eller bakker bilen ud på Ejbykærsvej.
Bestyrelsen vil derfor sammen med beboerne fremsende vores løsningsforslag,
til fartnedsættende foranstaltninger på omtalte stykke vej, til kommunen.

Steen

104 18-416

Bestyrelsen har en sag kørende med Miljø- og Teknik, omkring en efter vores
mening dårlig sagsbehandling i forbindelse med en dispensation, angående
opsatte veluxvinduer på Ejbykærsvej 5.
Klagen vil blive behandlet på det kommende udvalgsmøde i Miljø- og
Teknikudvalget den 14. juni 2016.

Steen

103 18-416

Bestyrelsen er blevet der gjort opmærksom på, at er mange defekte fliser på
Steen
stykket ud for Ejby Smedevej 1.
Bestyrelsen har meldt forholdet til Vej og Park, som har svaret, at de vil sende
en brolægger ud for at bedømme omfanget af skaderne og om niveauforskellen
er større end de tilladte 2-3 cm.

102 18-416

I forbindelsen med generalforsamlingen fremkom et ønske om at få sat skilte
Jan
med ”Naboovervågning” ved indfaldsvejene til vort område.
Bestyrelsen vil derfor undersøge hvad det indebære, at få sådanne skilte sat op.

101 04-01- Den ordinære Generalforsamling for i år, afholdes onsdag den 16. marts 2016, Steen
16
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 2. marts 2016.
18-4-16 Generalforsamlingen var først sat til den 18. marts 2016, men måtte
flyttes til den
13. april 2016, fordi der var fundet rotter på skolen.
I år var der fremmødt 29 medlemmer, hvoraf de 20 var stemmeberettigede.
På valg i år var formand Steen Justesen og næstformand Mette Fischer, der
begge blev genvalgt.
Lissa West blev valgt som suppleant, da Sally Thomsen ikke ønskede genvalg.
Der var genvalg til revisor Erik Brogaard og revisorsuppleant Susanne van
Cuyl.
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Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Steen Justesen
Mette Fischer
Jane Thygesen
Gitte Hansen
Jan Freij
Lissa West

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 3
Ejbytoften 15
Ejby Torvevej 10B
Ejbykærsvej 7

Pkt. udgår næste gang

6.

Eventuelt

Intet

7.

Næste møde

Mandag den 20. juni 2016, kl. 19.00 til 21.00,
Hos Steen.
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