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Referat fra mødet onsdag den 4. januar 2017.
Mødet blev afholdt hos Steen
1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. oktober 2016.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Den ordinære Generalforsamling i år, afholdes onsdag den 15. marts 2017, 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 1. marts 2017.
Overføres til pkt. 110.
Ved denne juletræstænding søndag den 27. november 2016, var der ca. 40-50 deltagere,
hvilket var nogenlunde det samme som sidste år.
I år havde bestyrelsen besluttet, at gløgg og æbleskiver m.m. var gratis, fordi vi ikke
havde brugt nogen penge på sommerarrangementet.
Om det bliver gratis til næste år må overvejes, når vi kommer tættere på julen.
Torsdag den 27. oktober 2016, havde G/F trafikudvalg et møde med Teknik og Miljø ud
for Ejbykærsvej 3,5 og 7, hvor trafikudvalgets forslag blev kommenteret af Teknik og
Miljø.
Teknik og Miljø afviste stort set alle vores forslag, hvor:
 bommen var for farlig, bumpene må ikke etableres på en vej og de er heller ikke
miljøvenlige, fordi de vil aflede regnvandet i en forkert retning.
 Vi blev dog enige om, at der kunne sættes skilte op, der gør opmærksom på
modgående trafik, hvis sådanne have på materialegården.
 Den væsentlige beslutning blev, at politiet skal foretage en trafikanalyse af
området til foråret, hvor cyklerne er fundet frem igen, og derefter vurdere
om vejen kan ændre status fra vej til cykelsti.
Bliver det en cykelsti, vil der være flere muligheder for trafiksikring af området.
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Gennem det sidste år har bestyrelsen arbejdet med opgaven omkring Nabohjælp, og er
kommet til den konklusion, at det vil være spild af penge at indkøbe skilte til at sætte på
lygtepælene.
Det ses heller ikke for relevant, at foretage en samlet tilmelding til Nabohjælp gennem
grundejerforeningen, da det er muligt for den enkelte at melde sig til Nabohjælp.dk, der
er oprettet under Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.
Der vil komme flere informationer om emnet på den kommende generalforsamling.
Sidst i december har G/F kontaktet politiet pr. mail, og gjort opmærksom på, at der de
sidste 2-3 år, har stået en trailer i svinget Ejby Torvevej / Ejbytoften.
Politiet har svaret, at de vil kontakte ejeren, og få ham til at fjerne den.
Skulle der mod forventning ikke ske noget, kan vi sandsynligvis aflevere den på
hittegodskontoret.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr.

Gennemgang af erindringslisten
Dato

Emne

110 4-1-17 Den ordinære Generalforsamling i år, afholdes onsdag den 15. marts 2017, 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 1. marts 2017.
109 13-10- Den 3. november 2016 har vi igen skrevet til Miljø og Teknik.
16
Denne gang handler det om trafikforholdet på Ejby Udlodsvej, hvilket vi også
gjorde i 2002, 2008 og 2009.
Skrivelsen denne gang handler om, at bommen til Vestskoven ikke kan lukkes,
fordi et beslag er gået i stykker.
Vegetationen er vokset så meget, at gangåbningen nærmest er lukket til, og
cyklister med meget høj fart udgør en stor fare for gående på stien.
Derudover fremhæves det igen, at cyklister der kommer ned ad Ejby Udlodsvej
og kører ud på Ejby Torvevej meget nemt kan blive kørt ned, fordi oversigten
specielt til venstre er begrænset.
Miljø og Teknik har den 13. oktober svaret, at Skov- og Naturstyrelsen er
kontaktet for udbedring at bommen og området omkring denne.
Angående det farlige ved at køre ud på Ejby Torvevej, så vil Miljø og Teknik
imødegå dette ved at male ”hajtænderne” op og sætte et vigepligtsskilt op på
Ejby Udlodsvej.
Bestyrelsen har svaret, at vi vil holde øje med tiltaget og vende tilbage, hvis vi
ikke kan konstatere nogen forbedring.
4-1-2017. Intet nyt.
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Ansvar
Steen

Steen

108 13-10- Nu er det snart jul igen, og traditionen tro tænder vi juletræet kl. 16.00 den 1.
Steen
16
søndag i advent, som i år er den 27. november 2016.
Ligesom de andre år, vil der blive solgt gløgg og æbleskiver.
4-1-2017. Ved denne juletræstænding søndag den 27. november 2016, var der
ca. 40-50 deltagere, hvilket var nogenlunde det samme som sidste år.
I år havde bestyrelsen besluttet, at gløgg og æbleskiver m.m. var gratis, fordi vi
ikke havde brugt nogen penge på sommerarrangementet.
Om det bliver gratis til næste år må overvejes, når vi kommer tættere på julen.
Pkt. udgår næste gang.
105 18-4- Gennem mange år, har bestyrelsen og beboer været opmærksomme på og
Steen
16
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.
20-06-2016, Den 13. juni 2016 fremsendte G/F en analyse af det farlige
trafikforhold på Ejbykærsvej til Kommunen, der har svaret, at de har modtaget
vores skrivelse, og vil vende tilbage.
Den 25. august 2016 har G/F trafikudvalg, afholdt et møde med Dorthe
Tversted og Kim Hansen fra Miljø og Teknik, omkring trafikforholdet på
Ejbykærsvej.
Mødet blev afholdt på Ejbykærsvej, hvor de kunne se, hvor mange cyklister der
kom, hvor hurtigt de kørte, og hvor farligt det var.
Mange forslag til forbedringer blev fremlagt af begge parter, og det blev aftalt,
hvad hver i sær skulle gøre for at komme videre.
Den 24. september har bestyrelsen fremsendt vores forslag til at forbedre
trafiksikkerheden, hvilket består i, at:





Ejbykærsvej ud for 5 og 7 skal ændre status fra vej til cykelsti, hvilket giver
flere muligheder for kreative løsninger.
Der etableres et passende antal ”Bump”, som ses på supercykelstien i
Hvissinge.
Skilte der viser modgående trafik sættes op efter broen over Ejby Mosevej.
Bom ønskes opsat efter broen over Ejby Mosevej

Den 14. oktober 2016, er der kommet mail fra Miljø og Teknik, hvor de gerne
vil mødes med G/F trafikudvalget efter uge 43, og her har vi aftalt at mødes
torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.30.
4-1-2017. Torsdag den 27. oktober 2016, havde G/F trafikudvalg et møde med
Teknik og Miljø ud for Ejbykærsvej 3,5 og 7, hvor G/F trafikudvalgets forslag
blev kommenteret af Teknik og Miljø.
Teknik og Miljø afviste stort set alle vores forslag, hvor:





Bommen var for farlig
Bumpene må ikke etableres på en vej og de er heller ikke miljøvenlige, fordi de
vil aflede regnvandet i en forkert retning.
Vi blev dog enige om, at der kunne sættes skilte op, der gør opmærksom på
modgående trafik, hvis sådanne have på materialegården.
Den væsentlige beslutning blev, at politiet skal foretage en trafikanalyse af
området til foråret, hvor cyklerne er fundet frem igen, og derefter vurdere
om vejen kan ændre status fra vej til cykelsti.

Bliver det en cykelsti, vil der være flere muligheder for trafiksikring af området.
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103 18-416

102 18-416

6.

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.
20-6-2016, Kommunen er igen blevet kontaktet angående de defekte fliser på
Ejby Smedevej, fordi der ikke er sket noget som lovet.
Kommunen beklager, og vil nu sætte det på opgavelisten for brorlæggeren, som
vil se på det i løbet af året.
13-10-2016 Intet nyt
4-1-2017. Intet nyt.
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.
20-06-2016. Bestyrelsen har sendt en ansøgning til Kommunen om tilladelse til
at opsætte ”Nabohjælp” skilte på lygtepælene ved Ejbytoften, Ejby Torvevej og
Statenevej 3-27.
Når tilladelsen er givet, indkøber G/F 3 skilte af 500 kr./stk..
Når de er sat op, vil der komme yderligere information om, hvordan vi kan
hjælpe hinanden.
Indtil da, vil oplysninger være at finde på www.nabohjælp.dk
13-10-2016. Vedrørende Nabohjælp er der gjort visse overvejelser omkring,
hvorvidt G/F skal bruge ca. 1500,- kr. på indkøb af 3 skilte, der var tænkt opsat
på lygtepælene ved starten af Ejbytoften, Egby Torvevej og Statenevej.
Ifølge kommunen er det erfaringen, at skiltene ikke skræmmer indbrudstyvene
væk, og det derfor er en uønsket udgift.
Derimod vil det være fornuftigt, at tilmelde sig på Nabohjælp.dk, hvor der er
mulighed for at informerer naboerne, når huset står tomt samt få udleveret et
klistermærke der kan sættes på huset, hvilket vil virke ”skræmmende” på
indbrudstyve.
Der vil tilgå mere information på mail omkring emnet i nærmeste fremtid.
4-1-2017. Gennem det sidste år har bestyrelsen arbejdet med opgaven omkring
Nabohjælp, og er kommet til den konklusion, at det vil være spild af penge at
indkøbe skilte til at sætte på lygtepælene.
Det ses heller ikke for relevant, at foretage en samlet tilmelding til Nabohjælp
gennem grundejerforeningen, da det er muligt for den enkelte at melde sig til
Nabohjælp.dk, der er oprettet under Det Kriminalpræventive Råd og
TrygFonden.
Der vil komme flere informationer om emnet på den kommende
generalforsamling.
Pkt. udgår næste gang.
Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.00 til 21.00,
hos Jan.
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