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Referat af generalforsamling
Dato

Sted

Deltagere

Dagsorden I . Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Bestyrelsens forslag
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
10. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og revisor
1 1. Eventuelt

16. september 2021

Ejbyskolen

32 deltagere, heraf 20 stemmeberettigede

Bestyrelsesmedlemmer:. Næstformand Mette Fischer
Ejbytoften 10 - f 5219 1657. Kasserer Nils l.lyldgaard
Ejbykærsvej 5 - I 2362 6060. Jan Frerj
Ejby Torvevej 10A - I 3125 3986r Liselotte Boesgaard
Ejbytoften 13 - 8 6068 5875

' Suppleant Bianca Pless
Ejbytoften9-A23937151

1 VaIg af dirigent
Jane Thygesen, Ejbykærsvej 3, blev valgt som dirigent.

2 Yalg af referent
Nils Hyldgaard Ejbykærsvej 5, blev valgt som referent.

3 Formandens beretning

3.1 På sidste seneralforsamlins lovede bestvrelsen. at arbeide for:

o Udviklingen af området omkring gadekæret
e Socialearrangementer
o lnformationer om bestyrelsens arbejde fremsendes på mail

3.2 Juletræstænding aflroldt som noftnalt dog uden gløgg og æbleskiver til
de 50 deltagere. Grantræet blev igen i år sponsoreret af El-team.

3.3 Gadekær
Gadekæret er blevet gulligt og har haft darlig lugt. Foreningen har
kontaktet kommunen flere gange. Årsag til farve og lugt skyldes forhøjt
nærringsindhold som følge af et højtantal af fisk og ænder og deres
efterladenskaber.
Løsning: begrænset fordring af ænder og fisk, samt opfiskning af fisk.
Opgravning, som tidligere har været en løsning, ses ikke mere som en
løsning af kommunen, grundet økonomi.
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Liselotte foreslog, at en oprensning kunne gøres vha. tilføjelse af
biologisk materiale. Forslaget blev fremsendt af bestyrelsen til
kommunen, som efterfølgende har sat et forløb i gang.
Lugten er forsvundet, dog er farven stadigikke forbedret.
Kommunen vil opsætte et skilt om, at undlade at fodre.
Bestyrelsen følger udviklingen af sagen.

3.4 Træ mellem Eibykærsvei 3 os 5
Det blev godkendt, at der måtte foretages en garhrermæssig korrekt
beskæring. Denne beskæring er blevet foretaget.

3.5 Hesnet mellem skolp oe Statenevei
Hegnet er blevet udskiftet. Foreningen er tilfreds med forløbet.

3.6 Trafikforhold på Udlodsvei via sti til Statenevei
Vej og park har etableret en bom, efter henvendelse til kommunen i
samarbej de med Grundej erforeningen Ejbygfud.

3.7 Fortov på Eibv Udlodsvei i dårlis stand
Fortovet er blevet udbedret efter henvendelse til kommunen.

3.8 Overtaqelse af kassebeholdning fra Tael(wondo klub
Med forrnål at støtte bøm og unge i Ejby - Beløb ca. 23.000,-

3.9 Foreninsens telt er slidt oe bør udskiftes
Se pkt. 4 for yderligere

3.10 Bestlrrelsens arbeide i det kommende år

. Letbanen arbejde følges nøje - forventede afslutning i2024

. Udvidelse af Ejbyskolen med 600 m2 på eksisterende grund - Foreningen
fulger processen. For nærværende vurderes det ikke at have indvirkning på
foreningen. Klassetrinene udvides fra 3. til 6. klassetrin

. Affaldsordning indføres, fra maj 2022, i 10 forskellige sorteringer.

. Enkelte har modtaget det nye grundlag for beregning af
ej endomsvurderingen i e-Boks.

r Kommunen opfordrer til, at foreningens medlemmer tilslutter sig
fiemvarme * se også pkt. I 1.1 evt.

. Informationer fra foreningen sendes ud via mail til foreningens
medlemmer.

Følge gadekærets beskaffenhed.
Sommerfest forsøges gennemført via. Festudvalget @ianca, Sanne og
Søren).
Juletræstænding 1. advent som vanligt.

3.11 Bemærkninqer
På fortov, pkt. 3.6, er det observeret, at der kommer ukrudt op gennem
den nylagte asfalt.
Forrnanden tager kontakt til Vej og Park (Glostrup).
Janus: Har undersøgt affaldshåndtering via kommunen.
Man skal ikke foretage sig noget før kommunen fremsender
containere.
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4 Regnskab
Kasserer Nils Hyldgaard gennemgik regnskabet for 2020, som var udsendt
sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Nils informerede om investeringer foretaget i 2021
- Køb af klapstole og lyskæder 3.000,-

Forventede investeringer i 2021 12022
- Festtelt ca. pris 5-6.000,-

Alt ovenstående kan lejes, ved henvendelse til Formanden.

Lejepriser:
- Telt: 300,-
- Lyskæder: 100,-
- Stole: 10,- pr. stk.
- Borde: Gratis
- Samlet leje for hele pakken: 500,-

5 Bestyrelsens forslag
5.1 Oprettelse af Børne- Unge fonden i"Det gamle Egby"
Vedtægter er udsendt ifm. indkaldelsen til Generalforsamlingen
(se bilag: Vedtægter for fonden)

Der afstemmes om vedtægter: Enstemmigt vedtaget af alle fremmødte.
Fondens størrelse pr. 16. september 2021: 22.788,17 kr.

6 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

7 Valg til bestyrelsen
På valg var
. Kasserer Nils Hyldgaard (Modtager genvalg)
r Bestyrelsesmedlem Liselotte Boesgaard (Modtager genvalg)
r Bestyrelsesmedlem Jan Frej (Modøger genvalg)
. Suppleant Bianca Pless (modtog genvalg)

Nils Hyldgaard blev genvalgt som kasserer.
Liselotte Boesgaard blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Jan Frej blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Bianca Pless blev valS som suppleant.

I henhold til foreningens vedtægter vælger bestyrelsen selv sin næstformand.
Bestyrelsen har således efterfølgende ved besfirelsesmøde 29. september
besluttet at genvælge Mette Fischer som næstformand.
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I Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var
. Revisor Erik Brogård
. Revisorsuppleant Susanne van Cuyl

Begge blev genvalgt.

9 Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet fortsat er 100 kr. om året.

10 Fastsættelse af honorar
Det blev vedtaget at honoraret fortsat skal ligge på 0 kr.

11 Eventuelt

11.1 Fiernvarme v. Janus
Janus gennemgik positive og negative indvirkninger ved etableringer af
fiemvarme.
Ved stor interesse tilbyder Janus at aftolde en særskilt borgerorientering.

ll.2 Brug B&U fondens midler til Discgolf v. Formand Steen.
Søren Berg fremlage forslag om oprettelses af en Discgolf bane ved.
shelteme. Søren undersøger om tilladelse ved kommunen og det økonomisk.

11".3 Nabostøi v. Steen
Der er observeret en stigning i støj i området (musik i aftentimerne). Der
opfordres til at tage kontakt til den støjende nabo ellers tags kontakt til
politiet via telefonen påI14.

Dato: 
%/r- qøu oarc: 3c/ t tti /


