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Referat fra mødet onsdag den 20. marts 2019.
Mødet blev afholdt hos Jan

1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. januar 2019.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Generalforsamlingen gik godt og 32 medlemmer var mødt op, hvoraf de 23 var
stemmeberettigede.
På valg i år var kasserer Jane Thygesen, bestyrelsesmeddel Lissa West, der begge ikke
ønske genvalg, og suppleant Liselotte Boesgaard.
Liselotte Boesgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem, og af nye blev Nils Hyldgaard
valgt til kasserer og Bianca Frøjk til suppleant.
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
Nils Hyldgaard
Jan Freij
Liselotte Boesgaard
Bianca Frøjk

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 5
Ejby Torvevej 10B
Ejbytoften 13
Ejby Torvevej 9A

På generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at ”Aktivitetsudvalgt” bestående af
Sanne Oxfeldt (Ejbykærsvej 5), Jacob Frøjk (Ejby Torvevej 9) og Søren Berg (Ejbytoften
2) gerne vil arrangere en sammenkomst til sommer.

Inden generalforsamlingen gjorde Nils Boesgaard gældende, at han godt ville være
behjælpelig med at vedligeholde hjemmeside, dog ikke udvikle den.
Af samme grund frafaldt bestyrelsen det på generalforsamlingen fremsatte forslag om at
nedlægge hjemmesiden.
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Den 11. marts sendte bestyrelsen en mail til kommunen og fremført det besynderlige i, at
der er etableret 40 km. zone på Ejby Mosevej, som ophører når man kører ind på
Ejbytoften og Ejby Torvevej.
Den 19. marts har vi modtaget følgende svar fra Dorthe Tversted:
”Det er korrekt, at der i efteråret blev opsat blå tavler med 40 km/t-zone på en strækning
af Ejby Mosevej. Tavlerne blev sat op i forbindelse med ændring af bumpene på Ejby
Mosevej fra 50 km/t til 40 km/t og anlæg af den røde asfalt cykelstrimmel. Det skal dog
bemærkes, at hastighedsbegrænsningen på Ejby Mosevej stadig er 50 km/t og der blot er
skiltet med anbefalet hastighed 40 km/t.
Jeg vil på baggrund af jeres henvendelse snarest belejligt få foretaget trafiktællinger på
Ejby Torvevej og Ejbytoften for at få et overblik over hastighederne. Hvis resultaterne
viser, at der køres pænt og hastighederne er fornuftige vil jeg ansøge politiet om tilladelse
til at ændre skiltningen, således at 40 km/t-zonen også kommer til at omfatte Ejby
Torvevej og Ejbytoften. Normalt kræver de blå hastighedszonetavler (anbefalet
hastighed) nemlig, at der skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger og dette er der
desværre ikke afsat midler til i budgettet. Men da det er et lukket område og jeg forventer
at hastighederne ser fine ud, vil politiet muligvis give tilladelse til at udvide
hastighedszonen uden anlæg af yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger”.
Overført til pkt. 119.
4.

Andre meddelelser
Mette har fået en anmodning om, at G/F skulle anskaffer et kort til INCO, som
medlemmerne kunne låne til større indkøb.
Det er undersøgt, og det kan ikke lade sig gøre, da det kræver, at vi er momsregistreret
og har Cvr. nr., og det har vi ikke.
Mette synes, at vandtårnet, der blev malet i september 2010, trænger til en renovering.
G/F vil tage kontakt til Glostrup Forsyning, for at fremføre ønsket om en renovering.
Overført til pkt. 120.

5.
Nr.

Gennemgang af erindringslisten
Dato

120 20-319

119 20-319

Emne

Ansvar
Bestyrelsen synes, at vandtårnet, der blev malet i september 2010, trænger til en Steen
renovering.
Bestyrelsen har tage kontakt til Glostrup Forsyning, for at fremføre ønsket om
en renovering.
Den 11. marts sendte bestyrelsen en mail til kommunen og fremført det
besynderlige i, at der er etableret 40 km. zone på Ejby Mosevej, som ophører
når man kører ind på Ejbytoften og Ejby Torvevej.
Den 19. marts har vi modtaget følgende svar fra Dorthe Tversted:
”Det er korrekt, at der i efteråret blev opsat blå tavler med 40 km/t-zone på en
strækning af Ejby Mosevej. Tavlerne blev sat op i forbindelse med ændring af
bumpene på Ejby Mosevej fra 50 km/t til 40 km/t og anlæg af den røde asfalt
cykelstrimmel. Det skal dog bemærkes, at hastighedsbegrænsningen på Ejby
Mosevej stadig er 50 km/t og der blot er skiltet med anbefalet hastighed 40
km/t.
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Steen

Jeg vil på baggrund af jeres henvendelse snarest belejligt få foretaget
trafiktællinger på Ejby Torvevej og Ejbytoften for at få et overblik over
hastighederne. Hvis resultaterne viser, at der køres pænt og hastighederne er
fornuftige vil jeg ansøge politiet om tilladelse til at ændre skiltningen, således at
40 km/t-zonen også kommer til at omfatte Ejby Torvevej og Ejbytoften.
Normalt kræver de blå hastighedszonetavler (anbefalet hastighed) nemlig, at der
skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger og dette er der desværre ikke
afsat midler til i budgettet. Men da det er et lukket område og jeg forventer at
hastighederne ser fine ud, vil politiet muligvis give tilladelse til at udvide
hastighedszonen uden anlæg af yderligere hastighedsdæmpende
foranstaltninger”.
118 9-1-19 Den ordinære Generalforsamling i år, afholdes onsdag den 13. marts 2019,
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 27. februar 2019.
20-3- 19 Generalforsamlingen gik godt og 32 medlemmer var mødt op, hvoraf
de 23 var stemmeberettigede.
På valg i år var kasserer Jane Thygesen, bestyrelsesmeddel Lissa West, der
begge ikke ønske genvalg, og suppleant Liselotte Boesgaard.
Liselotte Boesgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem, og af nye blev Nils
Hyldgaard valgt til kasserer og Bianca Frøjk til suppleant.
Der var genvalg til revisor Erik Brogaard og revisorsuppleant Susanne van
Cuyl.

Steen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Steen Justesen
Mette Fischer
Nils Hyldgaard
Jan Freij
Liselotte Boesgaard

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 5
Ejby Torvevej 10B
Ejbytoften 13

Suppleant

Bianca Frøjk

Ejby Torvevej 9A

På generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at ”Aktivitetsudvalgt”
bestående af Sanne Oxfeldt (Ejbykærsvej 5), Jacob Frøjk (Ejby Torvevej 9) og
Søren Berg (Ejbytoften 2) gerne vil arrangere en sammenkomst til sommer.
Pkt. udgår næste gang
115 21-318

Vores hjemmesideadministrator gennem de sidste 4 år, Nils Boesgaard, har
Mette
trukket sig, hvilket gør, at der skal findes en anden løsning, der i princippet skal
være udgiftsneutral, hvis hjemmesiden skal fortsætte.
Bestyrelsen vil forsøge at få udgiften sponseret af de lokale ejendomsmæglere,
der oplagt må have en interesse i, at kunne henvise kunder til hjemmesiden i
forbindelse med et salg.
13-6-18 Mette har haft kontakt til ejendomsmæglere i lokalområdet, for at få
sponseret driften af vores hjemmeside, men ingen er vendt tilbage med svar.
Mette vi nu indhente priser for drift af hjemmesiden, hvor grundlaget er 4-5
opdateringer om året.
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10-10-18, Mette havde søgt oplysninger om, hvad det kunne koste at få
opdateret vore hjemmeside, egby.dk, og derefter vedligeholdt med ca. 4
opdateringer i løbet af året.
Den oplyste pris for en opdatering lød på 2000,- kr. og derefter 1000,- kr./år for
vedligeholdelsen.
Bestyrelsen synes umiddelbart, at det var en høj pris at betale i forhold til den
efterspørgsel, der er på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling til marts fremlægge
til beslutning, om vi nedlægge hjemmesiden og som alternativ forsøge at samle
de fotos, der bliver taget i forbindelse med vores aktiviteter.
9-1-19, På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen komme med et
forslag om, at hjemmesiden nedlægges, da udgiften for vedligehold er for stor i
forhold til det konstaterede behov.
20-3-19 Inden generalforsamlingen gjorde Nils Boesgaard gældende, at han
godt ville være behjælpelig med at vedligeholde hjemmeside, dog ikke udvikle
den.
Af samme grund frafaldt bestyrelsen det på generalforsamlingen fremsatte
forslag om at nedlægge hjemmesiden.
Pkt. udgår næste gang

6.

Eventuelt
Intet.

7.

Næste møde

onsdag den 12. juni 2019, kl. 19.00 til 21.00,
hos Steen
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