
Punkt/sag  Emne & beskrivelse  Action 

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 (for sidste 
gang – ellers lukkes punktet) 
 
Henvendelse fra Ole Jacobsen (for sidste gang – ellers lukkes punktet) 
 
Der er ikke sket noget siden sidst. Punkterne slettes 
 

 
 
 
 
 
 

2 

Nyt fra Formanden 
 
Vi har modtaget en skrivelse fra ”Toggruppen” i Holmstrup og har erklæret 
vores støtte 

 

3 

Henvendelse fra Fjelsted/Harndrup Lokaludvalg vedr. 
ansvarsforsikring af kommunalt ejede, men lokalt benyttede områder. 
(Se mail af 10. april 2021)  
 
Sidsel har talt med både Sabine fra Middelfart Kommune, Vibeke og Regitze 
Tilma. Der er meget delte meninger, åbenbart, om hvorvidt kommunen skal 
finansiere forsikring af privat initierede projekter på offentlig grund. Der er pt. 
ingen afklaring 
 

 

4 

Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven” 
 
Sidsel orienterede på vegne af Morten. Ansøgningen for projektet ligger nu i 
planafdelingen. Naturstyrelsen har lavet en teknisk beskrivelse til udbuddet. 
Det skal så rettes til efter kommunens betingelser i godkendelsen. Vi må håbe 
at kommunen arbejder meget hurtigt for ellers kan det være at naturstyrelsen 
ikke når at få udbuddet færdig inden sommerferien. Der er risiko for, at hvis 
der ikke sker noget snart, så falder den økonomiske opbakning og dermed 
projektet. 
 
Sidsel vil sammen med Morten forsøge at få fat i rette vedkommende fra 
kommunen og høre hvad de kan gøre for at speede sagen op 

Sidsel / 
Morten 

 

5 

Status på Vildskoven ved Anlægsvej 
 
Sidsel orienterede på vegne af Morten, so mhar modtaget et forslag til 
området med vild leg ved Kingstrupvej/Anlægsvej 
 

Morten 

  

REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE  
Tidspunkt: torsdag den 22.04.2021 kl. 19:00  

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

 



 Lokaludvalget er enige om at det ser rigtig godt og spændende ud. Vi har dog 
nogle opklarende spørgsmål: 

- Hvad med lavningen – er det en naturlig sø / kommer der til at stå 
vand i våde perioder? 

- Hvad tænker man der skal være på legeområdet? 
- Hvordan med vedligehold – hvor meget skal vedligeholdes og hvem 

tager sig af det? 
- Hvordan med forsikring – er pladsen kommunalt ansvarsforsikret? 
- Findes der en tidsplan for projektet? 

 
Kan vi få flere oplysninger om den planlagte mtb-bane på den anden side af 
Kingstrupvej op mod banen? 

6 

Status på fælles kommunikationsplatform / ”BestofEjby” 
 
Dorte fra BestofOnline og Christina er blevet enige om det skriv og den film 
der skal sendes ud. Det hele bliver – forhåbentlig – sendt ud senest uge 17 
 

Christina 

7 

Status på byfornyelsesprojekt og vores ”Tak til kommunen” (se referat 
fra forrige møde) 
 
Ditte (ingeniør i kommunen) har overtaget efter Kristian Kipp. Projektet er 
som sådan slut – der er ikke flere møder. Det sidste skal dog gøres færdig: 

- Rund træ-indhegning af grillen(konstrueres af STU) 
- Belysning af tunnel vil blive etableret 

 
Sidsel har kontakt med Ditte og vil lave noget pr for det hele, inkl. for STU. 
 
Sidsel formulerer ligeledes et ”tak til kommunen” 
 

Sidsel  

8 
Status på Udviklingsgruppen 
 
Der er ikke sket noget siden sidst. Næste møde er 17. maj  

 

9 

Planlægning af generalforsamling – dato mm. 
 
Forslag: torsdag d. 3. juni 2021 
 
Christina  

- checker med de øvrige medlemmer af Lokaludvalget om de kan d. 3. 
juni 

- booker lokale i Ejbyhallen 
- Sørger for annoncering på kommunens hjemmeside 

 

Christina 

10 

Reminder vedr. kommende dialogmøde med lokaludvalg, Byråd og 
forvaltning d. 25. maj kl. 17 til ca. 20 

- Vi afventer indbydelse med info om, hvor mange der må 
deltager. Morten, Christina, Niels Christian og måske Sidsel 
ønsker at deltage 

- Christina har indsendt følgende emneforslag til Sabine: 

alle 



 
 

 

- Info om status på nye Genbrugsstationer. Vores fokus er natur-
ligvis på stationen her i Ejby, men vi er interesserede i hele over-
blikket 
 

              - Orientering og debat om dilemmaet mellem ønsket om, at man 
anskaffer varmepumper og elbiler, og faren for, at vores lokale 
elnet ikke kan holde til belastningen. Hvordan sikrer man god di-
alog mellem kommune og lokale elnetværksudbydere, så de 
grønne investeringer ikke foretages inden elnetværket er mo-
dent til det. Det er relevant for både by- og landfolk 

 

11 Eventuelt  

12  Næste møde:  torsdag d. 20. maj 2021 kl. 19  
hos Christina, Stjernevænget 12 

 


