REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE
Tidspunkt: onsdag den 11.08.2021 kl. 19:00 – 21.00
Mødested: Hos Sidsel, Lærkevænget 7
Tilstede: Tom, Morten, Niels Christian, Steffen, Christina, Sidsel
Afbud: Hanne, Annette
Punkt/sag Emne & beskrivelse

Aktion

Sidsel bød velkommen – alle introducerede sig selv
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2

3

4
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Sidsel og Christina introducerede til arkivet i Dropbox. Sidsel fortalte, at vi
anvender Messenger, mail og – nogle gange – Facebook til kommunikation.
Kassererposten er endnu ikke overdraget fra tidl. kasserer Thorkild til ny
kasserer Tom. Sidsel forsøger at få sat en aftale i stand med Thorkild,
forhåbentlig bliver det søndag d. 15. august. Christina deltager også
Nyt fra Formanden
1) Sidsel har modtaget kvittering for vores høringssvar til Kommuneplan.
2) Sidsel deltager i møde sammen med øvrige lokaludvalgsformænd d. 24.
august. Mødet vedrører rammevilkår for lokaludvalgene, samt
forsikringsordning for legepladser på kommunale arealer
3) Diverse øvrigt vedr lokaludvalgene

Sidsel

Middelfart Byråds Sommerkur d. 17. august kl. 16:30: Sidsel, Christina og
Morten deltager
Henvendelse fra Middelfart Kommune om overskydende midler, som kan
bruges til træer eller borde / bænke. (Se mail af 8. juli, gensendt af Christina d.
9. august 2021).
Morten og Tom udarbejder et forslag til bestilling. Drøftes på næste møde.
(Deadline for bestilling er 15. september 2021)

6

Sidsel og
Christina

Henvendelse fra borger fra Ved Skoven vedr. mangel på skraldespande i
området omkring Egebo. Se bilag 1. (Sidsel har svaret på henvendelsen at vi vil
drøfte det på møde d. 11. august)

Morten og
Tom

Christina

Christina tager kontakt til borgeren mhp. at arrangere en gåtur i området og
en snak om behovet
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Henvendelse fra Ejby-Hallerne vedr. hvad vi i Ejby ønsker at der skal ske i
hallen – se bilag 2
Sidsel skriver et svar til Ejby-Hallerne
Drøftelse vedr. søen i Byparken: Hvad kan vi gøre for at søen bliver pænere /
mere appetitlig at se på f.eks. i form af vandplanter?

Sidsel

Sidsel

Der var enighed om, at Lokaludvalget gerne vil bruge nogle penge på at
forskønne søen. I hvert fald et par 1000 kr vil vi gerne afsætte.
Sidsel tager fat i Jens Erik fra Plantegården for at få et overslag på en god
løsning. Sidsel undersøger også hos kommunen, om løsningen er ok med dem.
Opsætning af skilt ved pladsen mellem Bramsen Blomster og Rens og Ejby
Bageri som modtog prisen for Ejbys Forskønnelse.
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Der er blevet fremstillet et flot messingskilt med teksten ”Prisen for Ejbys
forskønnelse 2021”. Steffen vil gerne hænge skiltet op og kontakter Bramsen
Blomster og Rens for at høre, hvor på pladsen de gerne vil have det hængt op.
Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven”

Sidsel

10
Morten gav en status. Det forventes at anlægsarbejdet starter meget snart
Status på Vildskoven ved hjørnet af Anlægsvej og Kingstrupvej.
11
Projektet er en lille smule diffust lige nu. Morten har bolden.
Status på den nye fælles kommunikationsplatform / ejby.dk
12
Siden kører – nu pågår forbedringer og promovering. Christina har bolden
Status på Udviklingsgruppen
13

Udviklingsgruppen har haft seneste møde d. 9. august. Gruppen afholder
dialogmøder med 6 udvalgte/udpegede grupper af repræsentanter fra Ejby
(unge, ældre, foreninger, skole/daginstitutioner, handel, virksomheder). Der
afholdes møder primo september, hvorefter arbejdet med LUP
(Lokaludviklingsplan) fortsætter
Dato og sted for næste møde:

14
Mandag d. 13. september kl. 19 hos Christina, Stjernevænget 12
15

Eventuelt: intet

Morten

Christina

Sidsel og
Christina

