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1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 10. juni 2020.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Sommerfest blev aflyst på af Corona den 13. august 2020, men vi prøver igen til næste
år.
Hegnet mellem Ejbyskolen og beboerne på Statenevej er nu færdigt.
Det ser meget fint og solidt ud, og ser ud til at kunne holde i mange år fremover.
Angående de hurtigkørende cykler og knallerter på Ejby Udlodsvej, har Dorthe Tversted
i Center for Miljø og Teknik svaret, at hun ville foretage en cykeltælling efter
sommerferien, inden der måske kunne tages en beslutning om, at opsættes en rød/hvid
bom ved stien til Statenevej.
Tællingen er foretaget, men hastigmålingen er endnu ikke udregnet, så vi må vente på et
senere svar.
Gadekæret, som vi skrev om i oktober 2019, har vi spurgt ind til for at høre, hvor vi er
placeret i prioriteringen med andre gadekær, der er blevet undersøgt for tilstand i 2020.
Hertil har Mette Larsen fra Center for Miljø og Teknik svaret, at:
Der ikke er kommet nogen afrapportering endnu.
Hun nævner også, at hun var med den dag gadekæret blev screenet og kunne godt se at
gadekæret er uklart. Hun observerede også en del guldfisk og en sump skildpadde, og
konkluderede derfor, at der må være nogen som har tømt akvariet i gadekæret .
Hun vil vende tilbage når hun har det endelige resultat, hvilket sikkert først bliver i
starten af 2021”.
Overføres til pkt. 132
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Det store træ, placeret mellem Ejbykærsvej 3 og 5, har vi søgt kommunen om at få
tilladelse til at fælde, fordi det virker sygt og store grene falder ind i mellem ned, med det
resultat at hustage og biler bliver skadet.
Kommunen har afslået vores ansøgning, men har givet tilladelse til en
”gartnerbeskæring”, hvilket vil blive foretaget i nærmeste fremtid.
Overført til pkt.129.
Traditionen tro, vil der igen være juletræstænding den første søndag i advent, hvilket vil
sige den 29. november 2020.
Ligesom i de andre år vil juletræet blive sponseret af EL-TEAM, ved Søren Jensen,
Ejbytoften 10.
Overføret til pkt. 130
Som I måske ved, har der været en Taekwondoklub på Ejbyskolen gennem en hel del år,
ledet af Michael Larsen, Ejby Torvevej 10A.
Denne klub er blevet nedlagt, og ifølge deres vedtægter, skal indestående, 23086 kr.,
tilfalde børn og unge i Ejby, her tolket som G/F Det gamle Egby.
Pengene vil blive administreret i en fond kaldet ”Børne-Unge Fonden i det gamle Egby”.
Bestyrelsen er ved at udarbejde vedtægter for fonden inden disse penge kan udbetales.
Det er planen, at vedtægterne fremlægges til vedtagelse på den kommende
generalforsamling i marts 2021.
Overføret til pkt. 131
4.

Andre meddelelser
Ingen

5.

Gennemgang af erindringslisten

Nr.

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.
7-10-20 Hegnet mellem Ejbyskolen og beboerne på Statenevej er nu færdigt.
Det ser meget fint og solidt ud, og ser ud til at kunne holde i mange år fremover.
Pkt. udgår næste gang
2 af 4

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.
7-10-20 Sommerfest blev aflyst på af Corona den 13. august 2020, men vi
prøver igen til næste år.
Pkt. udgår næste gang

128 10-620

Den 17-6-20 er der, i samarbejde med Ejbygård, fremsend en skrivelse til
Steen
kommunen, der påpeger den manglende ”Røde Bom”, der markerer, hvor
Vestskoven starter samt den alt for høje hastighed som cykler og knallerter
kommer med.
7-10-20 Angående de hurtigkørende cykler og knallerter på Ejby Udlodsvej, har
Dorthe Tversted i Center for Miljø og Teknik svaret, at hun ville foretage en
cykeltælling efter sommerferien, inden der måske kunne tages en beslutning
om, at opsættes en rød/hvid bom ved stien til Statenevej.
Tællingen er foretaget, men hastigmålingen er endnu ikke udregnet, så vi må vente på
et senere svar.

128 7-1020

Det store træ, placeret mellem Ejbykærsvej 3 og 5, har vi søgt kommunen om at Steen
få tilladelse til at fælde, fordi det virker sygt og store grene falder ind i mellem
ned, med det resultat at hustage og biler bliver skadet.
Kommunen har afslået vores ansøgning, men har givet tilladelse til en
”gartnerbeskæring”, hvilket vil blive foretaget i nærmeste fremtid.
Pkt. udgår næste gang

130 7-1020

Traditionen tro, vil der igen være juletræstænding den første søndag i advent,
hvilket vil sige den 29. november 2020.
Ligesom i de andre år vil juletræet blive sponseret af EL-TEAM, ved Søren
Jensen, Ejbytoften 10.

Steen

131 7-1020

Som I måske ved, har der været en Taekwondoklub på Ejbyskolen gennem en hel del
år, ledet af Michael Larsen, Ejby Torvevej 10A.
Denne klub er blevet nedlagt, og ifølge deres vedtægter, skal indestående, 23086 kr.,
tilfalde børn og unge i Ejby, her tolket som G/F Det gamle Egby.
Pengene vil blive administreret i en fond kaldet ”Børne-Unge Fonden i det gamle
Egby”.
Bestyrelsen er ved at udarbejde vedtægter for fonden inden disse penge kan udbetales.
Det er planen, at vedtægterne fremlægges til vedtagelse på den kommende
generalforsamling i marts 2021.

Steen

132 7-1020

Gadekæret, som vi skrev om i oktober 2019, har vi spurgt ind til for at høre,
hvor vi er placeret i prioriteringen med andre gadekær, der er blevet undersøgt
for tilstand i 2020.
Hertil har Mette Larsen fra Center for Miljø og Teknik svaret, at:
Der ikke er kommet nogen afrapportering endnu.
Hun nævner også, at hun var med den dag gadekæret blev screenet og kunne
godt se at gadekæret er uklart. Hun observerede også en del guldfisk og en
sump skildpadde, og konkluderede derfor, at der må være nogen som har tømt
akvariet i gadekæret.
Hun vil vende tilbage når hun har det endelige resultat, hvilket sikkert først
bliver i starten af 2021”.

Steen

Se det tidligere forløb i Referat af 8. januar 2020, pkt. 123.
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6.

Eventuelt
Intet

7.

Næste møde

onsdag den 6. januar 2021, kl. 19.00 til 21.00,
hos Jan
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