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

Referat fra mødet onsdag den 23. marts 2022.
Mødet blev afholdt hos Liselotte
1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 5. januar 2022
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Generalforsamlingen gik godt, hvor 28 var tilmeldt, hvoraf de 25 var mødt op.
Af de fremmødte 25, var de 16 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
Næstformand
Kasserer
Best. medlem
Best. medlem
Suppliant

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

Ejby Torvevej 5B
Ejbytoften 10
Ejbykærsvej 5
Ejby Torvevej 10B
Ejbytoften 13
Ejby Torvevej 9A

Hjemmesidens berettigelse i forhold til det vi betaler blev diskuteret, og beslutningen blev,
at vi i den kommende periode vil registrere, hvor mange besøgende den har, inden den
evt. bliver nedlagt eller omlagt.
Hjemmesiden er betalt til året ud, så beslutningen haster ikke.
I forbindelse med den kommende gadekærsfest, som sandsynligvis vil blive afholdt i
august, vil der blive brugt penge fra Børne-Unge Fonden, så børnene kan få en god
oplevelse.
Den aktuelle dato vil blive annonceret senere.
Angående opfiskning af fisk i gadekæret, og udtagning af ”de forkerte fisk”, så vil det finde
sted tirsdag den 29. marts 2022, med start ved 10-11 tiden.
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I sommeren 2021, blev stensætningen ud for Ejbykærsvej 3 omlagt, men blev efterladt
med store huller mellem stenene.
I august 2021, skrev vi til kommunen med det ønske, at hullerne ved stensætningen skulle
udbedres, inden der var nogle børn der kunne komme til skade, da det er lige der, hvor
børnene står og fisker.
Sidst i januar 2022, skrev vi igen om problemet, men til dato er der stadig ikke sket nogen
udbedring.
I sidste uge har vi igen sendt en opfordring til at få forholdet bragt i orden..
Overføres til pkt.139.
4.

Andre meddelelser
Ingen

5.

Gennemgang af erindringslisten
Nr.

Dato

Emne

139

23-322

137

5-12022

I sommeren 2021, blev stensætningen ud for Ejbykærsvej 3 omlagt,
men blev efterladt med store huller mellem stenene.
I august 2021, skrev vi til kommunen med det ønske, at hullerne ved
stensætningen skulle udbedres, inden der var nogle børn der kunne
komme til skade, da det er lige der, hvor børnene står og fisker.
Sidst i januar 2022, skrev vi igen om problemet, men til dato er der
stadig ikke sket nogen udbedring.
I sidste uge har vi igen sendt en opfordring til at få forholdet bragt i
orden..
Den ordinære Generalforsamling i år afholdes, torsdag den 17. marts
2022, 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 3. marts 2022.
23-3-22 Generalforsamlingen gik godt, hvor 28 var tilmeldt, hvoraf de
25 var mødt op. Af de fremmødte 25, var de 16 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
Suppliant
Bianca Pless
Ejby Torvevej 9A
Pkt. udgår næste gang.
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Ansvar
Steen

Steen

132

7-102020

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
5-1-22 Kommunen oplyser, at der først bliver foretaget en
opfiskning af fisk i Ejby Gadekær i starten af 2022 og inden
1.april, og at det ikke få den store betydning for forbedring af
gadekæret, da opfiskningen bliver foretaget tidligt på året, inden
væksten går i gang for alvor.
23-3-22 Angående opfiskning af fisk i gadekæret, og udtagning
af ”de forkerte fisk”, så vil det finde sted tirsdag den 29. marts
2022, med start ved 10-11 tiden.
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onsdag den 15. juni 2022, kl. 18.30 til 20.30,
hos Nils.
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Steen

