REFERAT – ÅBENT BESTYRELSESMØDE
Tidspunkt: torsdag den 16.12.2021 kl. 19:00
Mødested: Online / Hos Christina, Stjernevænget 12
Tilstede: Sidsel, Steffen, Morten, Christina, Niels Christian
Afbud fra: Hanne
Punkt/sag Emne & beskrivelse

Action

Åbne punkter fra sidste møde (se referat fra seneste møde):

1

a) Status på borde og bænke fra overskydende midler i Middelfart
Kommune:
Borde og bænke er bestilt ok kommer op til februar
b) Status på forskønnelse af søen i Byparken (noget nyt fra Jacob /
kommunen)?
Intet nyt

2

Nyt fra Formanden
Intet
Status på overdragelse af kassererpost til Steffen
Der mangler kun underskrift fra Morten for at nye konti i Middelfart
Sparekasse kan oprettes

3

Sidsel

CVR numrene for både Ejby Lokaldudvalg og Ejby Støtteforening er nu
korrekt overflyttet til Steffens adresse

Sidsel /
Steffen /
Christina

Steffen og Christina skal mødes, når Steffen har fået adgang til konti
Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven”
- Ejby Elnet fonden har sagt ok til flere, billigere bænke.
Hvornår forventes de leveret?
- Bænkene bliver leveret 1. januar men bliver sat på lager og
sættes først op til foråret
-

4

Blev man nogensinde enige om, om der må rides på stierne
eller ej? Der er ikke ridning forbudt på stierne. Sidsel laver et
opslag om dette på Ejbys Facebookside

Sidsel

Derudover:
Lågen ind til Hundeskoven er alt for tung. Den er af typen, som
skal forhindre vildt og kvæg i at kunne komme ud. Folk har
problemer med at åbne den. Derudover er hullet mellem den
lige stolpe og den skrå låge så stort, at hunde kan løbe
igennem. Der skal etableres ny/anden låge. Morten følger op
Morten
De store sten fra ”bålpladsen” på pladsen ved madpakkehuset
vil blive flyttet op på den nye p-plads v. Anlægsvej
Vi forventer indvielse af stierne til foråret

Status på ”Vildskoven” ved hjørnet af Anlægsvej og Kingstrupvej

5

Tre 6. klasser fra hhv. Ejby Skole og Gelsted Skole plantede d. 6.
december træer i den nye Miyawaki Skov.
Morten har svært ved at få at vide (af Rasmus fra Middelfart
Kommune) hvordan det videre forløb vil blive
Vi er inviteret til ”Puljens dag” d. 26. januar kl. 16:30 til 19:00 på
Middelfart Rådhus. Hvem deltager?

6

Christina deltager
Morten deltager måske
Sidsel deltager måske
OBS! Man skal selv melde sig til
Christina sørger for at formidle invitationen videre til foreningerne

Christina

Status på den nye fælles kommunikationsplatform / ejby.dk
- Vi har fået bevilget 10.995 kr til næste års drift, fra sommer
2022 til 2023, fra Ejby Elnet Fonden
7

Christina tager fat i Dorte fra BestofOnline mhp. mere promovering
og bedre set-up af siden.

Christina

Der mangler stadig links og oplysninger på siden til de forskellige
foreninger mv.

8

Status på Udviklingsgruppen
Der er ikke sket meget siden sidst pga. sygdom
Dato og sted for næste møde

9

10

Torsdag d. 27. januar 2021 kl 18 hos Sidsel. Herefter julefrokost. Christina
bestiller mad
Eventuelt
intet

Christina

