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Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Justesen
Mette Fischer
Nils Hyldgaard
Jan Freij
Liselotte Boesgaard
Bianca Pless

Referat fra mødet onsdag den 10. juni 2020.
Mødet blev afholdt hos Mette

1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. marts 2020.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Glostrup Ejendomme ved Johnny, henvendte sig den 23-4-20 og fortalte, at det gamle
hegn ville blive erstattet af et helt nyt.
Arbejdet startede i uge 20, og blev meldt næsten færdigt i uge 23.
Det udestående er at få beboernes kommentar inden arbejdet afsluttes.
Alle beboer langs hegnet har meldt tilbage og synes, at hegnet er meget flot.
Ud for Statenevej 13 har vi bedt om, at der bliver lagt nogle ekstra rafter på, så der bliver
en vandret linje at se på, hvilket er gjort.
Ud for Statenevej 19 vil godt have en slutkonstruktion på hegnet, så jorden fra deres
grund ikke glider ned, da der er stor højdeforskel mellem skolen og deres jord.
Det skal der holdes møde på stedet om forholdet i uge 26.
Derudover har beboerne op til hegnet udtrykt stor tilfredshed, og roser håndværkerne for
stor velvillighed.
Vi mangle endnu den endelige færdigmelding, som vil ske i nærmeste fremtid.

Ejbytoften minus stikvejene er blevet asfalteret tirsdag den 9. marts 2020.

Sommerfesten, som er planlagt til slut august / først september, er i år lidt usikker, da
corona situationen har betydet, at mange konfirmationer er flyttet til samme tidsrum.
Hvis festen bliver arrangeret, vil der tilgå oplysninger herom 2-3 uger før afholdelsen.
Overført til pkt. 127
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Vi har fået en henvendelse, omkring hurtigkørende cykler og knallerter på Ejby
Udlodsvej.
Den høje hastighed skyldes bl.a., at den ”Røde Bom” der markere, hvor Vestskoven
starter, er blevet fjernet.
Bestyrelsen vil sammen med Ejbygård forfatte en skrivelse til kommunen, med det sigte
at får nedsat hastigheden.
Overføres til pkt. 128
4.

Andre meddelelser
Nils:
Nu er det endeligt lykkedes, efter lange og komplicerede bank procedure, at få vores
bankkonto og Mobil Pay på plads.

5.
Nr.

Gennemgang af erindringslisten
Dato

126 25-320

Emne

Ansvar
Det manglende vedligehold af raftehegnet mellem Ejbyskolen og parcellerne på Steen
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.
10-6-20 Glostrup Ejendomme ved Johnny, henvendte sig den 23-4-20 og
fortalte, at det gamle hegn ville blive erstattet af et helt nyt.
Arbejdet startede i uge 20, og blev meldt næsten færdigt i uge 23.
Det udestående er at få beboernes kommentar inden arbejdet afsluttes.
Alle beboer langs hegnet har meldt tilbage og synes, at hegnet er meget flot.
Ud for Statenevej 13 har vi bedt om, at der bliver lagt nogle ekstra rafter på, så
der bliver en vandret linje at se på, hvilket er gjort.
Ud for Statenevej 19 vil godt have en slutkonstruktion på hegnet, så jorden fra
deres grund ikke glider ned, da der er stor højdeforskel mellem skolen og deres
jord.
Det skal der holdes møde på stedet om forholdet i uge 26.
Derudover har beboerne op til hegnet udtrykt stor tilfredshed, og roser
håndværkerne for stor velvillighed.
Vi mangle endnu den endelige færdigmelding, som vil ske i nærmeste fremtid.

127 10-620

Sommerfesten, som er planlagt til slut august / først september, er i år lidt
Steen
usikker, da corona situationen har betydet, at mange konfirmationer er flyttet til
samme tidsrum.
Hvis festen bliver arrangeret, vil der tilgå oplysninger herom 2-3 uger før
afholdelsen

128 10-620

Den 17-6-20 er der, i samarbejde med Ejbygård, fremsend en skrivelse til
kommunen, der påpeger den manglende ”Røde Bom”, der markerer, hvor
Vestskoven starter samt den alt for høje hastighed som cykler og knallerter
kommer med.
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Steen

6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

onsdag den 7. oktober 2020, kl. 19.00 til 21.00,
hos Liselotte
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