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1.

Valg af referent
Steen

2.

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

3.

Meddelelser fra formanden
Juletræet, som i år var det største og flotteste, var igen i år sponseret af EL-TEAM, som
dermed har bidraget til julestemningen i Ejby.
Selve juletræstændingen foregik i fint vejr, dog uden sne og alt var godt.
Henved 50 personer var mødt frem til Gløgg og æbleskiver.
Den ordinære Generalforsamling i år, afholdes onsdag den 11. marts 2020, 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 25. februar 2020.
Overføres til pkt. 125.
Angående gadekæret, har kommunen svaret, at de ikke i budgettet har afsat midler til
oprensning af Ejby gadekær i 2020.
Da gadekæret sidst blev renset i 2006/2007, blev det gjort med hjælp fra Beredskabet,
men kommunen svare at:
”Beredskabet er ikke længere en del af kommunen, men er en del af Hovedstadens
Beredskab og Grøn Fond eksisterer ikke længere. Pengene skal findes inde for det
eksisterende budget eller der søges om en ekstra bevillig”.
Kommunen (Mette Larsen) har planlagt at få udført en biologisk screening af
kommunens vandhuller i foråret 2020, og i den forbindelse vil der blive prioriteret en
rækkefølge for oprensning af vandhullerne i kommunen.
Vi vil nu vente og se, hvad analysen bringer.
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Egby Smedje og Maskinværksted, ved Jan og Nina Johnsen, er den 30. juni 2019
blevet solgt til Bjerregaard Montage Aps, ved Johnny Jørgensen.
I starten af 40’erne startede Smedemester Edvind Lindquist, Egby Smedje og
Maskinværksted, på adressen Ejbykærsvej 3, hvor der også tidligere var et
smedeværksted.
Da værkstedet blev for småt, opførte han i 1953 den nuværende bygning på Ejby
Smedevej 12.
Da Edvind Lindquist trak sig tilbage i 1988, blev Egby Smedje og Maskinværksted købt
af Jan Johnsen, som var søn af værkføreren, der arbejde for Lundquist.
Fremover vil Egby Smedje og Maskinværksted skifte navn til Bjerregaard Montering
Aps.
Vandtårnet, der ikke har været i brug siden 2017, skal nedrives i starten af 2020.
Vi har rettet en forespørgsel til Glostrup Forsyning omkring, hvad der skal ske med
jordstykket, som vandtårnet står på, men pt. har vi ikke modtaget noget svar.
Huller på Ejbykærsvej er repareret mandag den 6. januar, efter vores henvendelse et par
dage før.
4.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr.

Gennemgang af erindringslisten
Dato

Emne

125 8-1-20 Den ordinære Generalforsamling i år, afholdes onsdag den 11. marts 2020, 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 25. februar 2020

Ansvar
Steen

124 9-1019

Nu er det snart jul igen, så traditionen tro, vil vi igen i år tænde juletræet ved
gadekæret søndag den 1. december 2019, kl. 16.00.
8-1-20 Juletræet, som i år var det største og flotteste, var igen i år sponseret af
EL-TEAM, som dermed har bidraget til julestemningen i Ejby år.
Selve juletræstændingen foregik i fint vejr, dog uden sne og alt var godt.
Henved 50 personer var mødt frem til Gløgg og æbleskiver.
Pkt. udgår næste gang.

123 12-619

På det sidste er gadekæret begyndt at lugte af sur mose, og lige som sidste år,
Steen
er vandet nærmest gult.
Vi har skrevet til Mette Larsen i Miljø og Teknik, og i første omgang fået det
svar, at vandes farve skyldes det forøgede næringsindhold, der er i vandet, og
lugten sikkert vi forsvinde inden for nogle uger, og at kommunen ikke har penge
til en oprensning af gadekæret.
Vi kar derfor spurgt, hvornår der er budgetteret med en oprensning, fordi det er
12 år siden den sidste fandt sted, og svaret fra Torbjørn Nikolajsen i Vej og
Park var, at der ikke er budgetret med oprensninger af vandhuller i kommunen.
Vi mangler endnu et svar fra Mette Larsen, omkring den biologiske tilstand i
gadekæret, så vi følger sagen.
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Steen

120 20-319

9-10-19 Da gadekæret stadig har gult vand, dog uden lugtgener, er kommunen
igen blevet kontaktet, for et svar omkring en handling for at forbedre
vandtilstanden.
Samtidig gøres opmærksom på, at der efterhånden er så mange siv i gadekæret,
at vandfladen er væsentligt formindsket
8-1-20 Angående gadekæret, har kommunen svaret, at de ikke i budgettet har
afsat midler til oprensning af Ejby gadekær i 2020.
Da gadekæret sidst blev renset i 2006/2007, blev det gjort med hjælp fra
Beredskabet, men kommunen svare at:
”Beredskabet er ikke længere en del af kommunen, men er en del af
Hovedstadens Beredskab og Grøn Fond eksisterer ikke længere. Pengene skal
findes inde for det eksisterende budget eller der søges om en ekstra bevillig”.
Kommunen (Mette Larsen) har planlagt at få udført en biologisk screening af
kommunens vandhuller i foråret 2020, og i den forbindelse vil der blive
prioriteret en rækkefølge for oprensning af vandhullerne i kommunen.
Vi vil nu vente og se, hvad analysen bringer.
Pkt. udgår næste gang.
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.
12-06-19, Glostrup Forsyning har den 27-0-2019 svaret:
”I forhold til rengøring og maling må jeg desværre skuffe da Glostrup
Forsyning ikke umiddelbart planer om at istandsætte Ejby vandværk, dette
skal ses i sammenhæng med at det ikke har fungeret som vandværk siden
2017.
Glostrup Forsyning er pt. ikke afklaret omkring den fremtidige anvendelse af
bygningen og har derfor ikke planlagt vedligeholdelse af den”.
Med den besked må vi vente, til de har taget en beslutning, hvad bestyrelsen
selvfølgelig vil følge op på.
9-10-19 G/F har skrevet til Glostrup Forsyning, og bedt om en opdatering på
beslutningen omkring vandtårnets status.
8-1-20 Vandtårnet, der ikke har været i brug siden 2017, skal nedrives i starten
af 2020.
Der er rettet en forespørgsel til Glostrup Forsyning, omkring hvad der skal ske
med jordstykket, som vandtårnet står på, men pt. har vi ikke modtaget noget
svar.
Pkt. udgår næste gang

6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

onsdag den 25. marts 2020, kl. 19.00 til 21.00,
hos Mette
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