
Punkt/sag  Emne & beskrivelse  Aktion 

1 

Åbne punkter fra sidste møde (se referat fra seneste møde): 
 
a) Henvendelse fra borger vedr. manglende skraldespande omkring 

Egebo: 
Christina har gået en tur med den pågældende borger og har rettet 
henvendelse til Middelfart Kommune vedr. både skæve lamper og 
manglende skraldespande 

 
b) Svar til Ejbyhallerne vedr. henvendelse om, hvad vi ønsker, der 

skal foregå i hallen 
Sidsel har sendt svar til Ejbyhallerne 

 
c) Ophængning af messingskilt på pladsen ved Bramsen Blomster & 

Rens 
Steffen har kontaktet Bramsen Blomster og Rens. De tænker lige lidt over 
hvor de gerne vil have messingskiltet til at hænge. Steffen holder kontakten 
med dem. 

 

 
 
 
 
 

2 
Nyt fra Formanden   
Intet  

3 

Status på overdragelse af kassererpost til Tom   
Tom, Sidsel og Christina har haft møde med Thorkild vedr. overdragelse. 
 
Der er et issue omkring gebyr til banken for at have banken. Nordfyns Bank vil 
have 1000 kr årligt. Sidsel har haft kontakt til Middelfart Sparekasse. De skal 
kun have 500 kr. årligt. Muligvis kan vi få både kontoen for Ejby Lokaludvalg og 
Ejby Støtteforening for 500 kr årligt. 
 
Beslutning: Vi ønsker at skifte bank til Middelfart Sparekasse for at spare de 
mellem 1000 og 1500 kr. årligt 
 
Sidsel iværksætter skiftet. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være klar til at sende 
kopi af det gule sygesikringsbevis og kørekort eller pas. Sidsel undersøger om at 
det kan gøres sådan, at det indsendes digitalt via en sikker forbindelse 
 

Sidsel 

3 

Forslag til bestilling af borde/bænke og træer/buske for overskydende 
midler i Middelfart Kommune 
 
Forslag skal drøftes og beslutning tages 
 

Tom og 
Morten 

  

REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE  
Tidspunkt: mandag den 13.09.2021 kl. 19:00 – 21.00 

Mødested: Hos Christina, Stjernevænget 12 
 

Tilstede: Sidsel, Tom, Niels Christian, Morten, Hanne, Steffen, Christina 
 



Tom og Morten har forslag om følgende: 
Bænk ved bunden af Solvænget ved indgangen til stisystem 
Bænk ved bunden af Anlægsvej / Ved Skoven ved indgangen til hundeskov 
Bænk i det grønne område ved Ejby private Børnehave 
Borde/bænkesæt ved parkeringspladsen til Ejby Mose 
Bænk ved søen ved Anlægsvej (på vej mod Kingstrup) 
Bænk ved ”højen” ved Birkelunden 
 
Bænk ved ”det nye hus ved Birkelunden / Rønnebærhaven” – kan nok ikke lade 
sig gøre, da det er privat område. 
 
Alternativ: Bænk ved det grønne område ved Kirkebyvænget + bænk ved stien 
bagved hallen / ved de padelbaner 
 
6 paradis-æbletræer ved de nye ”vilde blomsterbede” langs Anlægsvej 
 
Forslaget blev vedtaget. Morten og Tom indsender forslag – giver besked til 
Christina hvis brug for assistance. 
 
Forslag fra Niels Christian: Når bænkene er kommet op, skal det promoveres via 
et O-løb eller lignende. Især henvendt til børnehaver / indskoling. 
 

4 

Status på vores initiativ til forskønnelse af søen i Byparken 
 
Sidsel har taget kontakt til Jens Erik fra Plantegården. Han mener at det er 
forkert at forsøge at plante noget på denne årstid. 
 
Sidsel tager også kontakt til kommunen (Rasmus) og beder om hans input 

Sidsel 

5 

Referat af møde mellem forvaltning og lokaludvalgsformændene d. 24. 
august 
 
Sidsel deltog i mødet. Mødet handlede meget om legepladser og forsikring af 
samme. 
 

 

6 

Drøftelse af ”støttemodel til forsikring af legepladser” som blev 
vedtaget på Byrådsmøde d. 6. september. Se mail fra Sabine af 8. sep. 
 
Hvad betyder modellen for Ejby Lokaludvalg  
 
Jf. mail vil alle lokaludvalg fremover modtage ekstra 2000 kr årligt til forsikring: 
Erhvervsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Alle lokaludvalg skal tegne en 
sådan forsikring. 
 
Hvis et lokaludvalg har en legeplads, skal de selv stå for at betale for tilsyn. 
 
Vi vil gerne have en sådan forsikring. Sidsel igangsætter 
 

Sidsel 

7 Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven” 
 

Morten 



 
 

3 meter stier er ikke lavet endnu. Afventer at entreprenøren får rette maskine til 
rådighed (den er pt optaget af et andet projekt, som er blevet forsinket). 
 
2 meter stierne er lavet færdig. Der er lavet afleveringsforretning på dem i uge 
36. 
Når stierne er færdige, vil vi finde ud af, hvor vi ønsker at de gode bænke med 
ryglæn skal stå, som vi har fået bevilget penge til af Ejby Elnetfonden 

8 
Status på Vildskoven ved hjørnet af Anlægsvej og Kingstrupvej 
 
Intet nyt. 

 

9 

Status på den nye fælles kommunikationsplatform / ejby.dk 
 
Platformen er stadig under udvikling. Der begynder så småt at være interesse 
for siden. Christina mødes med Dorte fra BestofOnline i uge 37 for at aftale, 
hvordan siden kan udvikles og bliver mere dynamisk. 
 
Christina vil gerne have en præsentation af lokaludvalget ind på siden. Christina 
sender eksempel på præsentation til hele Lokaludvalget. De nye medlemmer 
bedes sende en tilsvarende præsentation til Christina. 
 
Christina har et forestående arbejde i at promovere siden sammen med 
BestofOnline.  

Christina / 
nye 

medlemmer 
af 

Lokaludvalget 

10 

Status på Udviklingsgruppen  
 
Der har været afholdt møder med 5 grupper i uge 36. Meget positive møder 
med super input til ny udviklingsplan 
 
Der skal nu sorteres i indtrykkene, og der skal udarbejdes forslag til LUP (Lokal 
Udviklingsplan) ud fra samtalerne. 

Sidsel, 
Christina og 

Morten 

11 
Dato og sted for næste møde 
 
Mandag d. 1. november kl. 19 hos Sidsel (Lærkevænget 7) 

 

12 

Eventuelt 
 
Vestfyntoget.dk holder generalforsamling i dag (d. 13. september). Vi 
engagerer os indtil videre ikke yderligere i foreningen. Christina er fortsat 
kontaktperson og videreformidler de oplysninger, der kommer, til resten af 
lokaludvalget. 

 


