
Punkt/sag  Emne & beskrivelse  Aktion 

1 

Referat fra de sidste møde 
Gennemgang af åbne punkter som ikke er omfattet af dagsordenen for dette 
møde.  
 
Vedligehold af stien til Drejerbakken – kontakt til kommunen: 
Intet nyt 
 
Henvendelse fra Ole Jacobsen: 
Intet nyt 
 

 
 
 
 
 

Niels 
Christian 

 
Sidsel + 
Thorkild 

2 

Nyt fra Formanden 
 
Henvendelse fra Zophus og journalist fra Fyens vedr. input til artikel om 
lokaltog-banen. Det blev dog ikke til noget indslag fra Ejby, da journalisten 
fandt en anden case. 
 
Henvendelse fra Annette Scharnberg fra Carepoint (Ejby) vedr. kontakt fra 
kommunen til erhvervslivet vedr. 1:1 ordning i relation til at skabe aktivitet. 
Lokaludvalget er ikke involveret. Møde er vist afholdt 11/3 eftermiddag, så vi 
kender ikke udfaldet. 
 

 

3 

Fyens Stiftstidende: Digitalt læsermøde om delebiler afholdt d. 2. 
marts 2021. Nogen der deltog og kan give et referat? 
 
Ingen fra Ejby Lokaludvalg deltog, men der var vist omkring 50 deltagere 

 

4 

Kommende dialogmøde med lokaludvalg, Byråd og forvaltning d. 25. 
maj kl. 17 til ca. 20 
- Hvem deltager? Morten, Christina, Niels Christian – og Sidsel, hvis hun kan 

. Vi afventer indbydelse med info om, hvor mange der må deltage 
 

- Har vi emneforslag og ønsker? Skal sendes til Sabine senest 12. april 
 

- Status på nye genbrugspladser – især den i Ejby 
 

- Orientering om el-biler / varmepumper mm.: Kan vores lokale elnet holde 
til det? Er der dialog mellem kommunen og de lokale el-selskaber der 
sikrer, at de mange nye varmepumper og elbiler ikke overhaler elnettets 
kapacitet  

 

Christina indsender forslagene til Sabine 

Christina 

  

REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE  
Tidspunkt: torsdag den 11.03.2021 kl. 19:00  

Mødested: Virtuelt (Teams) 
Til stede: Sidsel, Thorkild, Hanne, Søren, Niels Christian, Christina, Morten 
Afbud: Merete 

 



 
 

 
 
 

5 

Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven” 
 
Morten orienterede. Projektet er stadig ikke sendt i udbud. Morten har fortsat 
dialogen med kommunens skovrider.  

Morten 

6 

Status på Vildskoven ved Anlægsvej 
 
Morten orienterede. Elke er begyndt at lave tegning over området, og Rasmus 
er i gang med at købe planter. Det er spændende at se, hvordan der bliver 
prioriteret blandt de forslag der er kommet ind. 

Morten 

7 

Status på fælles kommunikationsplatform / ”BestofEjby” 
 
Christina orienterede. Der er desværre ikke noget nyt, men det forventes at 
der kommer noget fra BestofOnline i uge 11 

Christina 

8 

Status på byfornyelsesprojekt 
Intet nyt siden sidst 
 
Status på ”Vores tak til kommunen”? 
Sidsel og Christina prøver at formulere et forslag 

Sidsel / 
Christina 

9 
Status på Udviklingsgruppen 
 
Der er intet sket siden sidst. 

Sidsel 

10 

Ny Facebook-gruppe ”Affalds fri Ejby” har set dagens lys. Tovholder er 
en lokal Ejby-borger. Der planlægges affaldsindsamling 21. marts. Skal 
vi kontakte dem og tilbyde at hjælpe med at promovere på Ejby-
siden? 
 
Ja det skal vi – Sidsel deler på Ejby-siden 
 

Sidsel 

11 

Eventuelt 
 
Lysregulering ved motorvejsafkørslen – hvornår bliver det udført? Niels 
Christian mener, at det skal udføres i april/maj 2021 
 
 

 

12  
Næste møde:   
 
22. april 2021 kl. 19. Hos Christina hvis Covid-19 restriktionerne tillader det, ellers online 

 


