REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE
Tidspunkt: torsdag den 20.05.2021 kl. 19:00
Mødested: Hos Christina, Stjernevænget 12
Tilstede: Sidsel, Morten, Merete, Christina, Niels Christian (via Teams)
Afbud: Hanne, Thorkild, Søren
Punkt/sag Emne & beskrivelse
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Tovholder

Referat fra de sidste møde
Gennemgang af åbne punkter som ikke er omfattet af dagsordenen
for dette møde.
intet
Nyt fra Formanden
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intet
Kommuneplan 2021-2033 er offentliggjort og sendt i høring
Kommuneplanen findes her: Forside - Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033
(niras.dk)

Sidsel

Information om hvordan der afgives høringssvar findes her:
Kommuneplan i høring - Middelfart Kommune
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Der var en lang gennemgang af kommuneplanen og mange kommentarer.
Både negative og positive, og en lang række rettelser til faktuelle fejl. Alle
sender deres kommentarer til Sidsel, som udfærdiger endeligt høringssvar

Sidsel

Der afholdes digitale infomøder hhv. d. 27. maj og d. 3. juni fra kl. 16 til kl. 17.
Link til møderne findes her: Forslag til Kommuneplan 2021 - Middelfart
Kommune Vi forsøger så vidt muligt at deltage i et af møderne
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Planlægning af generalforsamling d. 3. juni
- Lokale og forplejning (Christina)
- Gennemgang af dagsorden (Christina):
o Beretning (Sidsel)
o Regnskab og revision af dette + budget 2021 (Thorkild)
 Budget 2021:
 Bestyrelsesmøder inkl. julefrokost
 Buffer til betaling af nye fælles hjemmeside
 Buffer til arrangement
o Hvem skal være ordstyrer?
 Merete er ordstyrer
- Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg:
o Christina Skovgaard (modtager genvalg)
o Søren Dinesen (modtager ikke genvalg)
o Thorkild Gregersen (modtager ikke genvalg)
- Valg af suppleanter (minimum 2). Følgende er nuværende suppleanter:
o Merete Hygum Mess (modtager ikke genvalg)

Sidsel

-

o Niels Christian Rosenberg Beukel (stiller op til bestyrelsen)
o Hanne Lindhardt (modtager genvalg som suppleant)
Prisen til Ejbys Forskønnelse
o Præsentation af de nominerede - Merete er igang
o Materialer til afstemning – Merete tager med
o Gavekort (og efterfølgende diplom) – Sidsel sørger for dette

Efterfølgende generalforsamling i Ejby Støtteforening:
- Beretning (Sidsel)
- Regnskab og revision af dette (Thorkild) + budget 2021

Merete
Sidsel
Sidsel
Thorkild

Beslutning:
Vi vil lave et opslag på Facebook-gruppen hvor vi præsenterer os, der
fortsætter i bestyrelsen, og søger nye medlemmer
Christina, Sidsel, Morten og Niels Christian (som alle fortsætter) skal lave en
præsentation med
- Navn
- Hvor bor jeg
- Hvad laver jeg
- Hvor længe har jeg været med
- Hvorfor er jeg med
Send til Christina!

Christina
Sidsel
Morten
Niels
Christian

Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven”
- Er der nyt siden sidste bestyrelsesmøde? Se referat
Morten har sendt mail med bilag (kort).
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Der er tvivl om finansieringen er på plads. Herunder pengene fra Friluftsrådet
og fra Handicappuljen. Vi er nødt til at have fat i Lars Bak og have styr på, om
vi har styr på finansieringen eller ej. Sidsel indkalder til møde med Lars Bak og
Morten
Status på Vildskoven ved Anlægsvej
- Er der nyt siden sidste bestyrelsesmøde? Se referat

Sidsel

Vi har modtaget detailtegning på det kommende område. Vi afhenter
yderligere fra fra Middelfart Kommune. Forsikringsforhold skal afklares. Der vil
være nyt om dette på dialogmødet d. 25. maj, hvor Morten og Christina
deltager
Status på fælles kommunikationsplatform / ”BestofEjby”
- Er der nyt siden sidste bestyrelsesmøde? Se referat
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Christina præsenterede det foreløbige resultat af siden, som forventes
lanceret i løbet af de næste par uger. Det bliver rigtig godt. Der blive
omdirigeret fra Ejby.dk
Status på byfornyelsesprojekt og vores ”Tak til kommunen”
- Er der nyt siden sidste bestyrelsesmøde? Se referat

Christina

Vi afventer at pladsen ved stationen bliver lavet færdigt
Sidsel har lavet udkast til ”tak til kommunen”. Det bliver færdiggjort og sendt
til resten af bestyrelsen til godkendelse
Status på Udviklingsgruppen
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Sidsel

Der har været afholdt møde i Udviklingsgruppen d. 17. maj i et forsøg på at
kick-starte gruppen igen. Næste møde er d. 8. juni
Vi er udfordrede af, at mange borgere har valgt at forlade gruppen, så kun
Morten, Sidsel og Christina (som er forvejen er en del af Lokaludvalget)
repræsenterer borgerne
Næste møde
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Generalforsamling d. 3. juni kl. 19
Christina undersøger om vi kan spise i hallen. Hvis ja, så spiser vi sammen kl.
18
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Eventuelt

Christina

