REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE
Tidspunkt: torsdag den 04.02.2021 kl. 19:00
Mødested: Virtuelt (Teams)
Til stede: Sidsel, Thorkild, Hanne, Søren, Niels Christian, Christina, Merete
Afbud: Morten
Punkt/sag Emne & beskrivelse

Aktion

Referat fra de sidste møde
Gennemgang af åbne punkter som ikke er omfattet af dagsordenen for dette
møde.
1

Vedligehold af stien til Drejerbakken – kontakt til kommunen:
Intet nyt
Henvendelse fra Ole Jacobsen:
Intet nyt

Niels
Christian
Sidsel +
Thorkild

Nyt fra Formanden

2

Sidsel har fået en henvendelse fra Zophus fra Holmstrup vedr. evt. møde op til
kommunalvalget i efterår 2021 (à la det som Ejby Lokaludvalg var med til at
arrangere for 4 år siden). Fyens Stiftstidende vil gerne dække det. Sidsel har
meddelt at det lyder interessant, men at Ejby Lokaludvalg ikke vil stå for at
arrangere

Sidsel

Ellers er der stille
Godkendelse af regnskab 2020 (inden det sendes til revision)
Thorkild har lagt regnskaberne for Ejby Lokaludvalg og Ejby Støtteforening i
Dropbox
3

Ejby Lokaludvalg har 31/12-2020 et indestående på 12.531 kr
Ejby Støtteforening har 31/12-2020 et indestående på 40.229 kr
Begge regnskaber blev godt
”Vestfyntoget”
- Kommentarer til det fremsendte vedtægter og referat af
generalforsamling 26/10 (Hanne og Christina deltog) – se mail af 21.
januar: Ingen kommentarer

4

-

Webinar d. 8. februar – nogen der vil deltage? (mail af 23. januar): Nej

-

Svar til Vestfyntoget vedr. nattog og ønske til køreplan 2022: Christina
skriver svar til Vestfyntoget, at vi støtter op om deres forslag + reminder
om Hannes indslag og ønske om, at man som pendler skal kunne benytte
IC-tog uden merpris, når regionaltog er aflyst.

Christina og
Hanne

Status på fælles kommunikationsplatform / ”BestofEjby”
5

6

-

Finansiering. Christina fortalte at finansieringen af etablering og første års
drift nu er på plads via midler fra Småprojektpuljen og Ejby Elnet Fonden
Plan for opstart: BestofOnline vil efter planen starte op med info om
platformen medio februar. Platformen forventes at blive fuldt lanceret
senest 1. maj 2021

Christina

Drøftelse vedr. finansiering (drift) efter første år: Efter år 1 vil driften
koste 11.000 kr + moms årligt, dvs. første gang ca. 1. maj 2022. Det blev
besluttet at alle, der kommer på platformen får at vide, at det første år vil
være gratis, men at der fra år 2 forventes at blive opkrævet et årligt
kontingent på ca. 200 kr. pr. repræsenterede

Status på byfornyelsesprojekt
- Status på ”Vores tak til kommunen”? (se referat fra sidste møde)

Sidsel

Udskydes til næste møde
Status på Vildskoven ved Anlægsvej
7

8

9

10

11

Udskydes til næste pga. Mortens fravær
Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven”
Ifølge Morten skal der søges midler hos Friluftsrådet senest d. 15. februar. Da
Morten er sygemeldt, skal andre tage affære. Niels Christian tager fat i Lars
Bak og spørger, om han ved, hvad der skal søges
Status på Udviklingsgruppen
Der er ikke rigtig gang i Udviklingsgruppen for tiden
Eventuelt:
Vores Dropbox er fyldt (> 2,0 GB). Thorkild ryddede under mødet op og
slettede bl.a. nogle gamle fotos
Næste møde:
11. marts 2021 kl. 19, online

Morten/Sidsel

Niels
Christian

