Grundejerforeningen " Det gamle Egby "

16-10- 2019

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Andre meddelelser
Gennemgang af erindringslisten
Eventuelt
Næste møde

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

Referat fra mødet onsdag den 9. oktober 2019.
Mødet blev afholdt hos Nils

1.

Valg af referent
Steen

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. juni 2019.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Den 2. september 2019, døde Per Boen Hansen, Ejby Udlodsvej 4, i en alder af 80 år,
efter længere tids sygdom.
Per Boen Hansen flyttede med sin kone, Ilse (død august2013), til Ejby i starten af
60’erne, og han var formand for vandværket indtil det overgik til kommunen i 1976.
I 1976 tog han initiativ til at starte vores grundejerforening, som han var formand for fra
1976 til 1986.
Sommerfest
Årets Sensommerfest, arrangeret af aktivitetsudvalget, havde sørget for meget fint vejr.
32 voksne og 18 børn havde tilmeldt sig, og alt gik fint og det var hyggeligt.
Helt fantastisk var det, at vort område i Ejby var tegnet ned på asfalten, så vi der var til
stede kunne stille os på det sted vi bor, så de øvrige kunne få den oplysning, hvis de ikke
viste det i forvejen.

Kasseren, Nils, har nu foranlediget, at vores forening har fået er Cvr. nummer, som
krævet af banken.
Da gadekæret stadig har gult vand, dog uden lugtgener, er kommunen igen blevet
kontaktet, for et svar omkring en handling for at forbedre vandtilstanden.
Samtidig gøres opmærksom på, at der efterhånden er så mange siv i gadekæret, at
vandfladen er væsentligt formindsket.

Primo juli 2019, er 40 km. zone skiltene ved Ejbytoften og Ejby Torvevej blevet taget
ned, hvilket betyder, at disse to veje nu er indlemmet i samme 40 km. zone som Ejby
Mosevej.
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Nu er det snart jul igen, så traditionen tro, vil vi igen i år tænde juletræet ved gadekæret
søndag den 1. december 2019, kl. 16.00.
Pkt. 124

4.

Andre meddelelser
Ingen

5.
Nr.

Gennemgang af erindringslisten
Dato

Emne

Ansvar
Steen

124 9-1019

Nu er det snart jul igen, så traditionen tro, vil vi igen i år tænde juletræet ved
gadekæret søndag den 1. december 2019, kl. 16.00.

123 12-619

På det sidste er gadekæret begyndt at lugte af sur mose, og lige som sidste år,
Steen
er vandet nærmest gult.
Vi har skrevet til Mette Larsen i Miljø og Teknik, og i første omgang fået det
svar, at vandes farve skyldes det forøgede næringsindhold, der er i vandet, og
lugten sikkert vi forsvinde inden for nogle uger, og at kommunen ikke har penge
til en oprensning af gadekæret.
Vi kar derfor spurgt, hvornår der er budgetteret med en oprensning, fordi det er
12 år siden den sidste fandt sted, og svaret fra Torbjørn Nikolajsen i Vej og
Park var, at der ikke er budgetret med oprensninger af vandhuller i kommunen.
Vi mangler endnu et svar fra Mette Larsen, omkring den biologiske tilstand i
gadekæret, så vi følger sagen.
9-10-19 Da gadekæret stadig har gult vand, dog uden lugtgener, er kommunen
igen blevet kontaktet, for et svar omkring en handling for at forbedre
vandtilstanden.
Samtidig gøres opmærksom på, at der efterhånden er så mange siv i gadekæret,
at vandfladen er væsentligt formindsket

122 12-619

I forbindelse med skiftet til ny kasserer i foreningen, forlanger banken, at vi får
et Cvr. nummer, hvilket den nye kasserer, Nils Hyldgaard, vil tage sig af.
Når vi har et Cvr. nummer, vil vi ansøge om et kundekort til Inco, som
medlemmerne i grundejerforeningen vil få adgang til.
9-10-19 Kasseren har nu foranlediget, at vores forening har fået er Cvr.
nummer, som er krævet af banken.

121 12-619

Aktivitetsudvalget har nu udsendt indbydelsen til sommerfesten, der vil finde
Steen
sted lørdag den 24. august 2019, og tilmeldingerne kan ske i henhold til
indbydelsen mod betaling af 25,- kr. pr. person
9-10-19 Årets Sensommerfest, arrangeret af aktivitetsudvalget, havde sørget for
meget fint vejr.
32 voksne og 18 børn havde tilmeldt sig, og alt gik fint og det var hyggeligt.
Helt fantastisk var det, at vort område i Ejby var tegnet ned på asfalten, så vi der
var til stede kunne stille os på det sted vi bor, så de øvrige kunne få den
oplysning, hvis de ikke viste det i forvejen.

2 af 3

Steen

120 20-319

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

6.

Eventuelt
Intet.

7.

Næste møde

onsdag den 8. januar 2020, kl. 19.00 til 21.00,
hos Liselotte
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