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Referat fra mødet onsdag den 29. september 2021. 
Mødet blev afholdt hos Mette 

 
1. Valg af referent 
 Steen 
 
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. januar 2021 
 Godkendt.   
 
3. Meddelelser fra formanden 
 

På grund af corona situationen blev generalforsamlingen flyttet fra 10. marts 2021 til  
16. september 2021. 
Generalforsamlingen gik godt og 32 medlemmer var mødt op, hvoraf de 20 var 
stemmeberettigede. 
På valg i år var kasserer Nils Hyldgaard, bestyrelsesmeddel Liselotte Boesgaard, 
bestyrelsesmeddel Jan Freij, der alle 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 
Best. medlem Jan Freij  Ejby Torvevej 10B 
Best. medlem Liselotte Boesgaard Ejbytoften 13  
Suppleant  Bianca Pless  Ejby Torvevej 9A 
 
Børne Unge Fondens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen, og små 23.000 kr. 

ligger nu i fonden. 

Vedtægterne vil kunne ses på hjemmesiden i løbet af oktober måned. 

 
Traditionen tro, vil der igen være juletræstænding den første søndag i advent, hvilket vil 
sige den 28. november 2021. 
Ligesom i de andre år vil juletræet blive sponseret af EL-TEAM, ved Søren Jensen, 
Ejbytoften 10. 
Overføret til pkt. 133 
 
Vores telt, som vi lejer ud for 300 kr., er efterhånden blevet så gammelt og slidt, at vi 

inden foråret vil anskaffe et nyt. 

Vi har derudover anskaffet 24 klapstole, der kan lejes for 10 kr./stk., og en 2 stk. lyskæder 

på 6 m, der kan lejes for 100 kr. 
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På grund af corona-situationen skal vi helt tilbage til 6. januar, hvor det sidste 
bestyrelsesmøde blev afholdt, og dermed det sidste referat blev udsendt. 

 
I mellemtiden har vi arbejdet med at få gadekæret bragt i bedre stand. 
Vi har været i kontakt med kommunen, for at få forbedret vandtilstanden, f. eks, ved 
at rense gadekæret op. 
Dette er blevet afvist, da der ikke er økonomi til det i kommunen. 
 
Liselotte Boesgaard fra bestyrelsen fandt på nette ud af, at man på Stevns have 
renset et gadekær, ved at tilsætte det mikroorganismer. 

Denne oplysning blev givet videre til kommune, der har besluttede at gøre et forsøg 
med at få et firma til at tilsætte mikroorganismer til gadekæret.  

Det oplyses, at det er firmaets vurdering, at det vil kunne forbedre vandkvaliteten og 
samtidig reducere bundslammet med 8-10 cm årligt.  
Det kan det nok ikke gøre det alene og i sensommeren vil der sandsynligvis blive 
foretaget en opfiskning af guldfisk, karusser og andet godt.   
Første tilsætning blev tilsat den 6-7-21, herefter vil der blive en tilsætning om ugen i 5 
uger. Derefter en gang om måned indtil oktober måned, i alt 10 tilsætninger.  
Der skulle kunne ses en synlig forbedring efter 4-6 uger. 
 
Hvis der på nuværende tidspunkt skulle være sket en forbedring af vandkvaliteten, er 
den svær at få øje på, men den kan måske måles. 
Vi holder stadig gadekæret under observation, og er i kontakt med kommunen. 
 
Det er også oplyst, at den gule farve i vandet skyldes et for højt næringsindhold, på 
grund af fodring af ænder og fisk. 
 Bestyrelsen har på Face Book gjort opmærksom på problemet, og anmodet brugerne 
af gadekæret, om ikke at fodre ænder og fisk. 

Stensætningen ved gadekærssiden ud for Ejbykærsvej 3, var faldet ned i vandet.  
Dette er meldt til kommunen, som har udbedret stensætningen 

 

I marts måned kontaktede vi på opfordring kommunen, for at få lagt nyt asfalt på 

fortov på Ejby Udlodsvej. 

De var bekendt med problemet, og gik i gang efter sommeren, og mangler nu kun 

hjørnet ved nr.6. 

Kvaliteten af den lagte asfalt er ikke bedre end, at ukrudt kommer op gennem den. 

Det er meldt til kommunen, at kvaliteten er for dårlig. De vil se på sagen. 

Overføret til pkt. 134 

 

Når det er kraftig regn, løber vandet ned fra broen over Ejby Mosevej og ned ad 

skolestien, hvorved der forekommer vandindtrængning i kælderen på ejendommen 

Ejby Mosevej 9. 

Sidst september, har kommunen givet tilsagn om at forlænge den eksisterende vulst 

med 15-20 meter, således at vandet bliver ledt væk fra bygningen. 

Overføret til pkt. 135 

 

Sidst i juli opsøgte vi formanden for G/F Ejbysvinget, for at få dem til at klippe deres 

side af hækken, der står op mod grundene på Ejbytoften. 

Slut september er det endnu ikke blevet gjort, men efter en nylig henvendelse har de 

lovet, at det snart vil blive gjort. 

Overføret til pkt. 136 
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Der har, hen over sommeren været flere spørgsmål omkring, hvorvidt vores G/F har 

nogle regler for, hvor meget nabostøj der kan tillades i vort område. 

I vores vedtægter der ingen paragraf der dækker problemet, men skulle man være 

generet af nabostøj, skal man først henvende sig til støjkilden og bede dem dæmpe 

sig. 

Hjælper det ikke, kan man ringe til politiet, der er helt oppe på mærkerne angående 

nabostøj, og som ovenikøbet har en forkortelsen for problemet ”MLU” (Musik Til 

Ulempe). 

Her proceduren ved politiet, der optrappes i 5 trin, efter du har prøvet at snakke med 

naboen: 

1. Ring 114 til politiet og fremlæg problemet 

2. Politiet kommer og giver et påbud 

3. Derefter en sigtelse 

4. Derefter en bøde på 1500 kr. 

5. Derefter fjerner de anlægget 

Der er nu vedtaget lokalplan EL4.7, hvilket betyder, at Ejbyskolen kan udbygges med 

600 m2, hvilket betyder, at klassetrinnene 0-6 årgang kan være på skolen. 

Udbygningen vil efter bestyrelsens mening ikke have nogen væsentlig betydning for 

os.  

Til gengæld kan det måske være til glæde for de børn, der bor i Ejby. 

 

Nogle husstande har måske modtaget grundlaget for de nye ejendomsvurderinger, så 
det kan anbefales, at kontroller om oplysningerne er rigtige. 

 

Letbanearbejdet er godt i gang, og hvordan stationen ser ud, kan man se ud for 

Ejbydalsvej. 

Letbanen forventes færdig i 2024-25 

 

4. Andre meddelelser 
Ingen 
 
 
 

5. Gennemgang af erindringslisten 
 

Nr. Dato Emne 
An-
svar 

136 29-9-
2021 

Sidst i juli har vi opsøgt formanden for G/F Ejbysvinget, for at få dem 

til at klippe deres side af hækken der står op mod grundene på 

Ejbytoften. 

Slut september er det endnu ikke blevet gjort, men efter en nylig 

henvendelse har de lovet, at det snart vil blive gjort. 

 

Steen 

135 29-9-
2021 

Når det er kraftig regn, løber vandet ned fra broen over Ejby Mosevej 

og ned ad skolestien, hvorved der forekommer vandindtrængning i 

kælderen på ejendommen Ejby Mosevej 9. 

Sidst i september, har kommunen givet tilsagn om at forlænge den 

eksisterende vulst med 15-20 meter, således at vandet bliver ledt væk 

fra bygningen. 

 

Steen 
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134 29-9-
2021 

I marts måned kontaktede vi på opfordring kommunen, for at få lagt 

nyt asfalt på fortov på Ejby Udlodsvej. 

De var bekendt med problemet, og gik i gang efter sommeren, og 

mangler nu kun hjørnet ved nr.6. 

Kvaliteten af den lagte asfalt er ikke bedre end, at ukrudt kommer op 

gennem den. 

Det er meldt til kommunen, at kvaliteten er for dårlig. De vil se på 

sagen. 

Steen 

133 29-9-
2021 

Traditionen tro, vil der i år være juletræstænding den første søndag i 
advent, hvilket vil sige den 28. november 2021. 
Ligesom i de andre år vil juletræet blive sponseret af EL-TEAM, ved 
Søren Jensen, Ejbytoften 10 
 

Steen 

129 6-1-
2021 

Såfremt Corona situationen tillader det, vil den ordinære 
generalforsamling i år blive afholdt onsdag den 10. marts 2021, kl. 
19.00 på Ejbyskolen. 
Skulle der på det tidspunkt stadig være restriktioner, vil  
Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen med regnskab, vil 
blive udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.. 
29-9-21 På grund af corona situationen blev generalforsamlingen 
flyttet fra 10. marts 2021 til 16. september 2021. 
Generalforsamlingen gik godt og 32 medlemmer var mødt op, hvoraf 
de 20 var stemmeberettigede. 
 
På valg i år var kasserer Nils Hyldgaard, 
bestyrelsesmedlem Liselotte Boesgaard og bestyrelsesmedlem  
Jan Freij, der alle 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 
Best.medlem       Jan Freij Ejby Torvevej 10B 
Best.medlem         Liselotte Boesgaard             Ejbytoften 13 
Suppleant  Bianca Pless Ejby Torvevej 9A 
Pkt. udgår næste gang 

  

131 7-10-
2020 

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. 
6-1-21 Vedtægter til Børne-Unge Fonden ligger nu klar og venter 
kommende generalforsamling 
29-9-21 Børne Unge Fondens vedtægter blev vedtaget på 

generalforsamlingen, og små 23.000 kr. ligger nu i fonden. 

Vedtægterne kan ses på hjemmesiden. 

Pkt. udgår næste gang 
 

Steen 
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132 7-10-
2020 

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”.    
Se det tidligere forløb i Referat af 8. januar 2020, pkt. 123. 
6-1-21 Intet nyt. 
29-9-21 Vi har været i kontakt med kommunen, for at få forbedret 
vandtilstanden, f. eks, ved at rense gadekæret op. 
Dette er blevet afvist, da der ikke er økonomi til det i kommunen. 

 
Liselotte Boesgaard fra bestyrelsen fandt på nette ud af, at man på 
Stevns have renset et gadekær, ved at tilsætte det mikroorganismer. 

Denne oplysning blev givet videre til kommune, der har besluttede at 
gøre et forsøg med at få et firma til at tilsætte mikroorganismer til 
gadekæret.  

Det oplyses, at det er firmaets vurdering, at det vil kunne forbedre 
vandkvaliteten og samtidig reducere bundslammet med 8-10 cm årligt.  

Det kan det nok ikke gøre det alene og i sensommeren vil der 
sandsynligvis blive foretaget en opfiskning af guldfisk, karusser og 
andet godt.   

Første tilsætning blev tilsat den 6-7-21, herefter vil der blive en 
tilsætning om ugen i 5 uger. Derefter en gang om måned indtil oktober 
måned, i alt 10 tilsætninger.  
Der skulle kunne ses en synlig forbedring efter 4-6 uger. 
Hvis der på nuværende tidspunkt skulle være sket en forbedring af 
vandkvaliteten, er det svær at få øje på, men den kan måske måles. 
Vi holder stadig gadekæret under observation, og er i kontakt med 
kommunen. 
Det er også oplyst, at den gule farve i vandet skyldes et for højt 
næringsindhold på grund af fodring af ænder og fisk. 

 Bestyrelsen har på Face Book gjort opmærksom på problemet, og 
anmodet brugerne af gadekæret, om ikke at fodre ænder og fisk. 
 

Steen 

 
 

6. Eventuelt  
Intet 

 
 
7. Næste møde  

 
onsdag den 5. januar 2022, kl. 19.00 til 21.00,  

 
hos Liselotte 


