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Ejby - Glostrup

Torsdag den 01 Juli. februa r 2019 kl. 19:00
Tumlesalen, Ejby Skole
I alt deltog 32 perso ner
På gener alforsa mlinge n var 26 parcel ler repræ senter et.
Sekretær Jakob Petersen

Gener alforsa mling:
Sted:
TIi stede:
Refere nt:

' fleferat ' , '!

Emne

, .~

1. Valg af dirigen t

til dirigen t. valgt og
Formanden bød velkom men og foreslog Anders Lydholm
og gav ordet til forman den.
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig Indkald t

2. Formandens
beretn ing

der er tilgængelig på
Formanden aflagde beretning, jf. den skriftlig e beretn ing
hjemmesiden.
Under komm entar runden: ,
ger, til en billiger e pris,
Pia Jepsen. Forsikringer. Der blev forklar et der er bedre dæknin
priserne.
men bestyrelsen Ikke Jr klar over hvorfo r Codan hal/de hævet
Fortsæ tter grøn Lørdag som den plejer? Ja det gør den
Formandens beretn ing blev herefte r godkendt.

\

n.
Driftsregnskabet blev gennemgået af kasserer, Bjarne Erichse

3. Fremlæggelse af
regnskab for 2020 til
,

Regnskabet blev realiseret med et underskud på kr. 902.

decharge

pr 1 Jan, 2021:
Hereft er råder grunde jerfore ningen over følgende midler
Driftko nto ca : 23.200 kr
Opsparing: ca 500.000 kr.
eje.
Be,styrelsen bibeho lder optil 500.000 til repera tlon af stier/v
Hereft er blev regnskabet godke ndt.
- -~

4. Fremlæggelse af
budge t for 2021 og
, fastsættelse ~f
konting ent og
vederlag.

.J

og udgifte r på kr. 156.60 0
Det udsendte budge t for 2021 udviser samlede indtæg ter
J!J

Hereft er blev budge ttet godke ndt.

Kommentarer:
ikke vil sende fysiske breve ud.
Pia Jepsen: Medle mmern e mener ikke at det er ok at vi
I

5. Behandling af

Der var ikke modta get forslag til behandling.

indkomne forslag
6. Valg

'

Valg til bestyrelsen
j 23'blev genvalgt
Konsti tueret Formand Martin Pontop pidan, Brandsbjergve
Kasserer Bjarne Erichsen, Ejbydalsvej 135 Valgt, stoppede.
blev valgt.
Hans Strøm, Moset often 27, stillede op som Kasserer og
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Bestyrelsesmedlem Jakob Petersen, Ejbyd.-lsvej 33 blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Anders Lyd holm, Brandsbjergv~J 85 blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Tobias Due Munk Bl'andsbjergvej 39 Blev valgt
Bestyrelsessuppleant Palle Wettersteln Brandsbjergvej 64 Blev valgt

En plads som bestyrelsessuppleant er ledig.
Revisor Leif Olsen, Brandsbjergvej 86 er valgt.
Revisor Jens Llndow, EJbydalsveJ 57 blev genvalgt.
Mette Christiansen, Brandsbjergvej 42 blev genvalgt som revisorsuppleant.

Medlemmer af fest- og legepladsudvalg
Anders Humle, Ejby Mosevej 159 valgt
Martin Pontoppidan, Brandsbjergvej 23 valgt
Mikkel Luth Brandsbjergvej 81 valgt
En plads som suppleant er ledig.
Udvidelse af
legeplads

Legepladsudvalget fremlagde et forslag til udvidelse, som består af 2 små lxl meter
trampoliner og 10 stolper. Der blev bedt om et budget på 6Q.000 kr.

,it;

b

1

•

Kommentarer. Fie~ medlemmer mener det er farligt med trampoliner.
Medlemmer mener forslaget skulle have været med ud som en del af indbydelsen, og
føler sig ikke klædt på til at kunne stemme om forslaget.
Der stemmes derfor ikke om forslaget på denne generalforsamling.
Eventuelt

Lene Abro. Grønt råd indslag. Hvis der er noget der vedrører teknik og miljø, så kan man
tage fat i Lene. Der er høring på fjernvarme i Ejby. Giv gerne fil'~'fl'de'bfif!!i~!fe~
interesseret i at koble sig på fjernvarme, eller omvendt.
Blomsterposer med en Glostrup blanding kan·stadig afhentes, og disse finde blomster kan
også ses i Lenes private have.
Pia Jepsen: Mangler vand under generalforsamlingen.
Henning Jepsen: Er utilfreds med at bestyrelsen ikke vil tage kontakt med Ejbyvænge, for
at få klippet græsset bag matriklerne ved Ejbydals<tej 135 + 137.
Bjarne Eriksen: Udtrykker også utilfredshed med den manglende græsslåning.
Det blev foreslået at bestyrelser vælger en dirigent der ik~~ -~i_d~t~r_i _bestyrelsen

"

Bestyrelsen tager fat i andre parceller på bjergbakkevej, ,og hører om problemet er udtalt
andre steder.
Martin takkede tidligere formand Peter ~or over 20 års pligtopfyldende arbejde.
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Martin takkede herefter Kasserer, Bjarne Eriksen for troligt arbejde gennem 14 år.
Efter generalforsam-

Grundet Covld 19 var der kun drikkevarer til årets generalforsam!lng.

lingen
Dirigent: Anders Lydholm

Bestyrelse:

~ 7/, w ~~
2o2 (
Jr,,t.io12L- '7
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