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Åbne punkter fra sidste møde (se referat fra seneste møde): 
 
a) Ophængning af messingskilt på pladsen ved Bramsen Blomster & 

Rens: 
Skiltet er ophængt midlertidigt ved indgangsdøren til Bramsen Blomster 
og Rens. Bramsen ønsker senere en anden placering i smøgen ned til 
butikken, men det kræver udskiftning af en knapt så pæn postkasse, som 
en lejer har hængende 

 
b) Status på borde og bænke fra overskydende midler i Middelfart 

Kommune 
Bestillingen af borde og bænke er godkendt. Vi har ikke hørt nærmere til, 
hvornår de leveres 

 
c) Status på forskønnelse af søen i Byparken (henvendelse til 

kommunen (Rasmus)) 
Sidsel har talt med Jacob fra kommunen. Han vil undersøge, om 
vandhullet eventuelt har status af beskyttet vandhul, samt hvilke planter 
der evt. er hjemmehørende i den type vandhul. Sidsel har foreslået at vi 
evt. kan høste nogle planter i Ejby Mose. Jacob vil vende tilbage når han 
har undersøgt og sparret med sine kolleger. 

 
Steffen 

 
 
 
 

Morten 
 
 
 
 
 

Sidsel 
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Nyt fra Formanden   
 
En borgergruppe havde forsøgt at sende en mail d. 7. oktober vedr. solceller i 
Ejby/Kingstrup Mose. Sidsel havde ikke modtaget mailen og blev først 
opmærksom på den, da Christina nævnte den ultimo uge 42. Sidsel har været i 
kontakt med borgergruppen, som har etableret en underskriftindsamling, som 
vi har hjulpet med at gøre opmærksom på via Ejby’s Facebookside. 
 
Vi har valgt ikke at tage parti / have en holdning i sagen 
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Status på overdragelse af kassererpost til Tom   
 
Det stadig ikke lykkes at få oprettet ny konto i Middelfart Sparekasse. Banken 
mangler information fra Niels Christian. Christina vil hjælpe Niels Christian 
med dette. 
 
Samtidig har Tom meddelt, at han ønsker at udtræde af Lokaludvalget af 
personlinge årsager. Der skal derfor findes en nyt medlem af Lokaludvalget, 
samt vælges ny kasserer. Se punkt 11 (Næste møde) 
 
 

Christina og 
Niels 

Christian 

  

REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE  
Tidspunkt: mandag den 01.11.2021 kl. 19:00 – 21.30 

Mødested: Online / hos Christina 
Tilstede: Sidsel, Morten, Christina, Niels Christian, Steffen 
Afbud: Hanne, Tom 
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Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven” 
 
Drøftelse: Hvad med indvielse – hvordan skal det foregå og hvordan 
skal det promoveres 
 
Stierne er færdige, pånær det stykke fra Anlægsvej, der skal asfalteres. Stierne 
er blevet meget flotte! 
 
Vi kan se, at der desværre stadig rides på stierne. Ifølge kommunen er der 
forbudsskilte på vej. 
 
Der mangler økonomisk afslutning af projektet, men det hænger sammen, 
endda med en lille besparelse. 
 
Vi har tilsagn fra Ejby Elnet Fonden om 20.000 kr. til 3-4 bænke med god 
siddekomfort, inkl. ryglæn og armlæn. Morten vil prøve at kontakte STU 
(Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Ejby og spørge, om de kan lave 
sådan nogle bænke. 
 
Indvielse afventer. Der skal først asfalteres og evt. opsættes bænke. 
Kommunen vil nok også gerne have medindflydelse på dato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morten 
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Møde vedr. energiforbedringer i Ejby d. 2. november –  
 
Herunder: hvem deltager ud over Niels Christian? 
Ingen andre. Kun Niels Christian deltager 
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”Henvendelse” / reaktion / overfusning af Sidsel og Niels Christian fra 
borger på møde i hallen ultimo september. Sidsel og Niels Christian 
fortæller, hvordan de oplevede det, og vi drøfter, hvordan vi skal 
tackle den slags fremadrettet. 
 
Sidsel og Niels Christian fortalte om en meget ubehagelig oplevelse de havde 
haft ved en arrangement i hallen, hvor de har blevet overfuset af en borger. 
Alle forsøg på konstruktiv dialog slog fejl, og til sidst var Sidsel nok til at stoppe 
samtalen. 
 
Alle var enige om, at den slags skal man ikke som Lokaludvalgsmedlem finde 
sig i. Vi er frivillige mennesker, som udfører et ulønnet, frivilligt arbejde. 
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Dårlige adgangsforhold til perronerne ved stationen. Genopfriskning 
af, hvad vi har gjort tidligere. Drøftelse af, om vi vil ”tage kampen 
op” igen  
 
Det har tidligere været undersøgt, om vi kan gøre noget for at påvirke 
adgangsforholdene til perronerne ved stationen. Kommunen kan ikke gøre 
noget, det ligger hos BaneDanmark, og de har ikke været villige til at investere 
i forholdene. 
 

 



 
 

En borger har været i dialog med BaneDanmark om manglende læskur på 
perronen mod Fredericia. BaneDanmark har svaret, at perronen simpelthen er 
for smal til et standard-læskur, da der så bliver for lidt afstand mellem skur og 
skinner. Og et special-læskur er ikke på tale 
 
Lokaludvalget er enige om at følge udviklingen men pt. ikke gå proaktivt ind i 
sagen 
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Status på den nye fælles kommunikationsplatform / ejby.dk 
 
Faktura fra BestofOnline er modtaget og betalt, og fondsmidler fra 
henholdsvis Småprojektpuljen og Ejby Elnet Fonden er gået ind på 
Lokaludvalgets konto. Thorkild har været behjælpelig med at betale 
fakturaen. 
 
Der pågår stadig et arbejde med at promovere siden og få den opdateret. 
 
Vi kan sende nyheder, herunder links egne og andres Facebook-opslag til 
ejby@bestofonline.dk. Man kan også blot sende til Christina, så sender hun til 
BestofOnline. 
 

Christina 
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Status på Vildskoven ved hjørnet af Anlægsvej og Kingstrupvej 
 
Morten bliver løbende opdateret. F.eks. er det meningen at 3 stk. 6. klasser (2 
fra Ejby og 1 fra Gelsted) skal plante træer en mandag i december 

Morten 
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Status på Udviklingsgruppen  
 
Intet nyt. Næste møde er 8. november. Sidsel, Morten og Christina deltager 

Sidsel, 
Christina og 

Morten 
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Dato og sted for næste møde 
 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag d. 5. november 2021 kl. 15:30. 
Afholdes online. Dem, der ikke vil deltage online, kan komme om til Christina 
 
Dagsorden: Tom udtræder af bestyrelsen. En af suppleanter skal derfor 
indtræde i bestyrelsen, og bestyrelsen skal efterfølgende konstituere sig. 

 

12 

Eventuelt 
 
Anders Bærholm fra Ejbyhallerne har søgt og skaffet 65.000 kr. til 
”genopningsfest” i Byparken. ”Byparkfestgruppen” bestående af Christian 
(Christians Herretøj), Franz Lægteskov og Christina har været samlet. Der 
bliver arrangeret fest i Byparken i maj 2022.  

 


