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den25.februar2014kl. 19:00
Generalforsamling: Onsdag
EjbySkole"
Tumlesalen,
Sted:
I alt deltog72 personer
reprasenteret.
var59 parceller
P6generalforsamlingen
Til stede:
von
Kappelgaard
Christian
Sekretar
Hans
Referent:
Emne

Beslutning

Adion

1. Valgaf dirigent

Formandenbod velkommenog foreslog Peter Molnit til dirigent. Peter
Molnit blev valgt og konstaterede,at generalforsamlingenvar lovlig

PeterAllan
Larsen

indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Formandens
beretning

jfr. denskriftligeberetning.Formanden
PeterAllan
aflagdeberetning,
Formanden
gang
gjordeopmerksomp5,at det varforste
mv.ikkeblev Larsen
i 6r, at regnskab
udsendtsammenmedindkaldelsen.
fra generalforsamlingen:
DervarfdlgendesporgsmAl/bemarkninger
19:Derblevfremsatgoderid ift. for6rets
lorn Brandt,Brandsbjergvej
beskere-dag.
af
OleRiis,EjbyMosevej129:Derblevopfordrettil oftereudskiftning
p5 legepladsen.
sandeti sandkassen
Derblev
Brandsbjergvej
1LL:Indbrudsproblematikken:
ErikSchandorff,
p6
opfordrettil at noterenummerplader mistankeligebileri stedetfor at
konfronterede pdgeldendepersoner.
Formandens
beretningblevhereftergodkendt.

3. Fremleggelse
af
regnskabfor 2OL4til
decharge

Driftsregnskabet
er realiseretmedet overskudpAkr. 53.52$93i forholdtil
et budgetteretoverskudpi kr. 29.000,00.
(budgetkr. 29.000,00)
af kr. 50.000,00
tilstier slutter
Etterhenleggelse
Sretmedet overskudpi kr. 3.52&93.

Bjarne
Erichsen

57: Derblevspurgttil, om der er blevet
JensErikLindow,Ejbydalsvej
indhentettilbudpi forsikringen.
Bestyrelsen
vil indhentetilbudi 20L5med
henblikpi at undersoge,
om det er muligtat f5 tilsvarende
dekningtil en
laverepris.
godkendt.
Herefterblevregnskabet
4. Behandlingaf

Dervar ikkemodtagetforslagtil behandling.

PeterAllan
Larsen

Detudsendtebudgetfor 2015udvisersamledeindtegterpAkr.
udgifterpl kr. L29.500,00
og henlaggelse
til stierpAkr.
158.500,00,
29.000,00.

Bjarne
Erichsen

indkomne forslag
5. Fremlaggelseaf
budget for 2015 og
fastsattelse af
kontingent og

JornBrandt,Brandsbjergvej
19:Dervar utilfredshed
med,at der blev
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vederlag.

til stier.BjarneErichsen
budgetteretmedhenlaggelse
pi
kommenterede/repliceredevegneaf bestyrelsen.
meddelte,at listenovervederlager blevetlagtp6
Bestyrelsen
grundejerforeningens
hjemmeside.
Herefterblevbudgettetgodkendt.
600kr.
Kontingent
for 2015blevvedtagetuaendret
godkendt
uandret fra2OL4.
og udvalgblev
Vederlagtil bestyrelse

5. Valg

Valgtil bestyrelsen
129blevgenvalgtsomformand
PeterAllanLarsen,Brandsbjergvej
109blevgenvalgtsombestyrelsesmedlem
Ren6Vinord,Ejbydalsvej
EibyMosevej105blevgenvalgtsom
von Kappelgaard,
HansChristian
bestyrelsesmedlem
139blevvalgtsomsuppleant
Ejbydalsvej
DanielGraversen,
27 blevvalgtsomsuppleant
PeterMolnit,Ejbydalsvej
Valgaf ranisorer
37 blevgenvalgtsomrevisor
IngeBach,Ejbydalsvej
57 blevgenvalgtsomrevisorsuppleant
JensErikLindow,Eibydalsvei
Valgtll legepladsog festudvalg
AndersHumle,EjbyMosevej159blevgenvalgt
Brandsbjergvej
23 blevgenvalgt.
MartinPontoppidan,
87 modtogikkegenvalg/menblevvalgtsom
LindaRasmussen,
Ejbydalsvej
suppleant.
Anders@ye,Brandsbjergyej
60 blevvalgtsomnyt medlem.
Ejbymosevej
125blevvalgtsomnyt medlem.
BrittaSiggaard,
Mosetoften5 blevvalgtsomsuppleant.
HansSchelbeck-Pedersen,
Derblevikkevalgtyderligeremedlemmertil fest-og legepladsudvalget.
informerede
om, at der i 2015vil bliveforsogt
Fest-og legepladsudvalget
medlemmerkanrette
meden ordning,hvorgrundejedoreningens
medhenblikpAat giveen hAnd
henvendelse
til fest-og legepladsudvalget
medvedet enkeltarrangement.

7. Eventuelt

123:Derblevgivetudtrykfor
JorgenHammelboe,
Brandsbjergvej
ikkevillegiveet samletsvarvedrorende
utilfredshed
med,at bestyrelsen
pga.internuenighedi bestyrelsen.
Bestyrelsen
blev
kommuneplanen
samtidigopfordrettil at vare mereinformativi forholdtil at informere
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grundejerforeningens
medlemmer.PeterAllanLarsenog Ren6Vinord
pAvegneaf bestyrelsen.
kommenterede/replicerede
og
for at arrangere
75:Gentogsinrostil bestyrelsen
OleEngel,Ejbydalsvej
afuiklede gronnelordage.
5L: Derblevspurgttil, om dervarsketnogetnyt i
PerLund,Brandsbjergvej
PeterAllanLarsengjordeopmerksomp5,at
forholdtil Ejby-Net.
udenheldhavdeforsogtat kommei kontaktmedEjby-Net.
bestyrelsen
vil igenforsogeat etableredialogmedEjby-Net.
Bestyrelsen
111;Derblevspurgttil, om det varlovligt
Brandsbjergvej
ErikSchandorff,
Detblev
og/ellercontainerep5vendepladserne.
at parkerecampingvogne
givet
ikke
vil
det
fra kommunen,
tilladelse
meddelt,at medmindrederer
giordeopmarksomp5,at Schandorff
burde
vere lovligt.Bestyrelsen
pigeldende
pA
container.
kontaktekommunenmedhenblik at fjernetden
kt.
synspun
123:stottedeSchandorffs
JorgenHammelboe,
Brandsbjergvej
medden
harforhandlet
57;kommunen
JensErikLindow,Ejbydalsvej
og det er nu blevetpreciseret,hvor
entreprenor,
der forestir snerydning,
gAr.
granserfor snerydning
kommunens
for julefestenfor 2OL4.
Engrundejergavrostil festudvalget
stotterden
OleRiis,EjbyMosevej129:Derblevopfordrettil at bestyrelsen
hosMetroellerandre
lokalekdbmandi stedetfor at kobedrikkevarer
pAvegneaf
tilsvarende
steder.PeterAllanLarsenog Ren6kommenterede
bestyrelsen.
fra
om, at alledrikkevarer
AndersHumle,EjbyMosevejL59:lnformerede
festudvalget
bliverkobthoskobmanden.
60: Derblevopfordrettil at folk medhunde
AnneSchou,Brandsbjergvej
PeterAllanLarsengjorde
opsamlerhundenes
efterladenskaber.
pA,
er i dialogmedkommunenvedrdrende
opmarksom at at bestyrelsen
opsatningaf skraldespande
specifikttil hundejerne.
HelleFalck,Ejbydalsvej
20:Derblevgenereltopfordrettil, at folk med
bliveropsamlet.
hundeer mereopmerksommep5,at efterladenskaberne
pi
Derblevsamtidigopfordrettil, at folkgenereltnedsetterhastigheden
vejenei Ejby.
Engrundejergjordeopmarksompl, at dergenerelter for dArligopforsel
medat smideaffaldi Ejby.
HelleFalck,Ejbydalsvej
20:Derblevspurgttil, om det villevere muligtat
affald.Bestyrelsen
vil
kobeaffaldsspande
af kommunentil almindeligt
til
unders6ge
dettesammenmeddialogenvedrorendeaffaldsspande
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giordeHelleFalck
Eftergeneralforsamlingen
hundeefterladenskaber.
der hedder
opmerksomp5,at der er opretteten lukketFacebook-gruppe,
"Osfra Ejby".
123:Derblevgjortopmarksomp5,at
Brandsbjergvej
J6rgenHammelboe,
blev
Bestyrelsen
fortoveneer i dArligforfatningefter nedgravning.
har noteret
opfordrettil at kontaktekommunenherom.Bestyrelsen
synspunktet
ogvil kontaktekommunenherom.
Ole Riis,EjbyMosevej129:Derblevgjortopmerksomp5,at mansom
i forholdtil genopretning
grundejerblot kankontakteTekniskForvaltning
af fortove mv.
8: Derblevspurgttil, om bestyrelsen
Brandsbjergvej
TommyPontoppidan,
pAEjbydalsvej.
Ren6
har kontaktetkommuneniforhold til hastigheden
harmeddelt,at derikkevar
Vinordgjordeopmerksomp6,at kommunen
vil
pengetil at udforehastighedsnedsattende
foranstaltninger.
Bestyrelsen
igeni 2015.
kontaktekommunen
8; Derblevspurgttil, om
TommyPontoppidan,
Brandsbjergvej
grundejerforeningen
PeterAllan
villesorgefor opsatningaf hjertestarter.
punktet
tidligere,menat
er blevetbehandlet
Larsenmeddelte,at
bestyrelsen
ikkeer fortalerfor dennelosning.PeterAllanLarsenblev
suppleretaf Ren6Vinord.
for sin
PeterAllanLarsenafsluttedemedat takkeLindaRasmussen
deltagelse
i festudvalget.
Grundejerforeningen
var somsedvanligvart vedet mindretraktement.

Dirigent:

Bestyrelse:
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