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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    Nils Hyldgaard             

5. Gennemgang af erindringslisten   Jan Freij 

6. Eventuelt    Liselotte Boesgaard 

7. Næste møde    Bianca Pless              

 

 

 

Referat fra mødet onsdag den 25. marts 2020. 
Mødet blev afholdt via mails pga. Corona krisen 

 

 

1. Valg af referent 

 Steen 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. januar 2020. 

Godkendt.   

 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Generalforsamlingen gik godt og 32 medlemmer var mødt op, hvoraf de 20 var 

stemmeberettigede. 

På valg i år var formand Steen Justesen, bestyrelsesmeddel/ næstformand Mette Fischer, 

der begge blev genvalg. 

Bianca Pless blev genvalgt til suppleant. 

Der var genvalg til revisor Erik Brogaard og revisorsuppleant Susanne van Cuyl. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

 

Formand  Steen Justesen  Ejby Torvevej 5B 

Næstformand  Mette Fischer Ejbytoften 10 

Kasserer  Nils Hyldgaard Ejbykærsvej 5 

Bestyrelsesmedlem Jan Freij  Ejby Torvevej 10B 

Bestyrelsesmedlem Liselotte Boesgaard Ejbytoften 13  

Suppleant   Bianca Pless  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) igen i år vil arrangere en sammenkomst til sommer. 

 

Det manglende vedligehold af raftehegnet mellem Ejbyskolen og parcellerne på 

Statenevej blev fremført under evt. på generalforsamlingen. 

Efterfølgende har foreningen sendt en skrivelse til Glostrup Ejendomme ved Johnny 

Petersen, den 22. marts 2020, hvor vi anmoder om at hegnet bringes i orden. 

Det fremgår også af skrivelsen, at den samme sag var oppe fra 2009 til 2011, inden den 

faldt på plads, og hegnet blev nødrepareret. 

Overføres til pkt. 126 
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Vandtårnet der blev grundlagt af 29 grundejere i 1907, og virkede som privat vandværk 

indtil 1976, hvor det overgik til kommunen, for at blive taget ud af brug i 2017, er nu 

blevet revet ned i uge 7, 2020.  

Tilbage er nu et græsareal, og noget der ligner en pumpestation. 

 

Nu har vores kasserer Nils Hyldgaard fået gjort det er mulig at betale kontingent via 

Mobil Pay, hvilket formodeligt vil reducere vores restancer, da det er mulig at betale, så 

snart man får kontingent opkrævningen, og ikke først skal ind over banken for at overføre 

penge. 

Det har også vist sig, at næsten alle rykkere for kontingent, der blev udsendt den 13. 

marts, er betalt over Mobil Pay. 

 

4. Andre meddelelser 

 

Ingen 

 

 

5. Gennemgang af erindringslisten 

 

Nr. Dato Emne An-

svar 

126 25-3-

20 

Det manglende vedligehold af raftehegnet mellem Ejbyskolen og parcellerne på 

Statenevej blev fremført under evt. på generalforsamlingen. 

Efterfølgende har foreningen sendt en skrivelse til Glostrup Ejendomme ved 

Johnny Petersen, den 22. marts 2020, hvor vi anmoder om at hegnet bringes i 

orden. 

Det fremgår også af skrivelsen, at den samme sag var oppe fra 2009 til 2011, 

inden den faldt på plads, og hegnet blev nødrepareret. 

 

Steen 

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 

25-3-20 Generalforsamlingen gik godt og 32 medlemmer var mødt op, hvoraf 

de 20 var stemmeberettigede. 

På valg i år var formand Steen Justesen, bestyrelsesmeddel/ næstformand Mette 

Fischer, der begge blev genvalg. 

Bianca Pless blev genvalgt til suppleant. 

Der var genvalg til revisor Erik Brogaard og revisorsuppleant Susanne van 

Cuyl. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

Formand  Steen Justesen  Ejby Torvevej 5B 

Næstformand Mette Fischer Ejbytoften 10 

Kasserer  Nils Hyldgaard Ejbykærsvej 5 

Bestyrelsesmedlem Jan Freij  Ejby Torvevej 10B 

Bestyrelsesmedlem Liselotte Boesgaard Ejbytoften 13 

Suppleant   Bianca Pless  Ejby Torvevej 9A 

Pkt. udgår næste gang 

Steen 
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120 20-3-

19 

Bestyrelsen synes, at vandtårnet, der blev malet i september 2010, trænger til en 

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. 

25-3-20 Vandtårnet der blev grundlagt af 29 grundejere i 1907, og virkede som 

privat vandværk indtil 1976, hvor det overgik til kommunen, for at blive taget 

ud af brug i 2017, er nu blevet revet ned i uge 7, 2020.  

Tilbage er nu et græsareal, og noget der ligner en pumpestation 

Pkt. udgår næste gang 

 

Steen 

 

6. Eventuelt  

Intet 

 

7. Næste møde  
 

onsdag den 10. juni 2020, kl. 19.00 til 21.00,  

hos Mette 


