REFERAT – BESTYRELSESMØDE
Tidspunkt: fredag den 04.02.2022 kl. 16:00
Mødested: Online
Deltagere: Sidsel, Morten, Niels Christian, Steffen, Christina
Punkt/sag Emne & beskrivelse

Aktion

Åbne punkter fra sidste møde (se referat fra seneste møde):
1

2

- intet
Nyt fra Formanden
Henvendelse (mail) fra Tina Frisch Carstensen i Middelfart Kommune: 20
studerende fra Ålborg Universitet kommer på besøg i Ejby torsdag d. 10.
februar kl. 10:30 til 12:30 mhp. trafikundersøgelse af ”knudepunkt‐byer”.
Sidsel, Morten mødes med dem. Steffen er suppleant

Sidsel

Middelfart Kommune har vendt tilbage med tak for Ejby Lokaludvalgs
høringssvar til ny kommuneplan. Sidsel lægger svaret ud på Dropbox
Status på overdragelse af kassererpost til Steffen og regnskab 2021
3

4

Steffen har nu fået overdraget regnskabet og har adgang til de nye konti
Middelfart Sparekasse
Godkendelse af regnskab 2021
Steffen fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet blev godkendt og vil blive
sendt til revisor

Steffen

Lokaludvalget har pr. 31/12‐2021 en egenkapital på kr 15.262,66
Henvendelse fra Melfarposten ”Pral af din by” – se mail af 25. januar
2022 fra Sidsel
5

6

Lokaludvalget besluttede at sige ja tak til at være med i projekt ”Pral af din
By”, hvilket vil sige, at vi 3‐4 gange om året skal indsende en ”praletekst” med
2000‐2500 anslag + et billede, som skal sendes til Melfarposten. Sidsel giver
besked
Gennemgang af ”Nye rammer for Lokaludvalg 2022-2025”. Se bilag
(som også er fremsendt via mail fra Sabine Christensen d. 11. januar
2022
OBS. Rammerne er arkiveret i Dropbox under ”Vedtægter, aftaler og
formalia”
Den eneste ændring i rammerne for Lokaludvalg er afsnittet omkring forsikring

Sidsel

Nyt vedr. ejby.dk / BestofOnline

7

Christina har aftalt med Dorte fra BestofOnline at hun inden 1. marts har sat
hjemmeside og/eller Facebookside på alle de foreninger / klubber / butikker
mm. som der er linket til via ejby.dk siden
Der vil blive afholdt et arrangement i Ejbyhallen ‐ formodentlig d. 16. marts –
som alle borgere samt klubber / foreninger / butikker mm. inviteres til, og
hvor man kan få mere at vide om hjemmesiden og hvad den kan bruges til

Christina

Derudover besluttede bestyrelsen at give Dorte adgang til Facebook‐siden
Ejby. Dorte kan med adgangen skabe mere energi på Facebooksiden og skabe
link mellem Facebook og hjemmeside. Christina er administrator på
Facebooksiden og giver Dorte adgang. Hvis det ikke fungerer, kan vi slette
adgangen
”Fonde og puljer”. Vi får rigtig mange mails fra fundraisingkonsulent
Sabine Christensen / Middelfart Kommune om fonde og puljer, som
kan søges. Drøftelse: Hvordan formidler vi bedst til resten af Ejby
8

Christina sende information om puljerne videre til BestofOnline som lægger
dem op på hjemmesiden under Lokaludvalg / Fonde og puljer. Jf. punkt 7 får
Dorte administratoradgang til Facebook siden, og vi håber, at der derigennem
kan ske mere promovering af den slags , også via Facebook.

Christina

Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven”
- Bænkene er leveret (står på lager hos Naturstyrelsen), er betalt, og vi
har fået penge fra Ejby Elnet Fonden. Vi ved stadig ikke, hvornår de
bliver sat op
9

Vi afventer stadig at bommen bliver fjernet, så man rent faktisk kan
køre ned og parkere på den nye fine parkeringsplads

-

Vi afventer at de store sten bliver flyttet fra ”bålpladsen” til
parkeringspladsen

-

Hvad med indvielse? Det kunne være fint hvis det bliver 21. maj om
formiddagen – samme dag som der er fest i Ejby Bypark

Morten

Forslag fra borger om ”byt en bog” reol

10

En borger har henvendt sig vedr. at få opstillet en ”byt en bog”‐reol på arealet
ved REMA1000. Hanne har haft bolden, men den er pga. sygdom givet videre
til Christina. Kommunen har tilsyneladende sagt ja til, at reolen må stå på
kommunal grund. Borgeren har fået tegnet en reol og vil gerne vide, hvordann
hun kommer videre med projektet. STU kunne f.eks. få tilbudt at bygge reolen.
Vi er meget i tvivl om vi har lyst til at ”eje” en sådan reol – det indebære bl.a.
at det er Lokaludvalget, der skal stå for vedligehold og for f.eks. oprydning,
hvis den bliver ”splittet ad” en gang imellem.
Christina forhører sig hos borgeren, om hun ved, hvem der ”ejer” de reoler,
som tilsyneladende står i Odense.

Christina

Status på Udviklingsgruppen og LUP
11

Vi skulle have afholdt møde d. 31. januar men det blev først udskudt og senere
helt aflyst pga. sygdom. Vi vil blive kaldt ind igen, når kommunens
projektkonsulent er retur fra ferie

Sidsel og
Christina

Dato og sted for næste møde
Fredag d. 18. marts kl. 17 hos Sidsel med efterfølgende jule/påskefrokost
12
Christina bestiller mad (smørrebrød fra Møllers Fiskehus) og inviterer Thorkild
Steffen køber drikkelse
Eventuelt
13

Morten har fået henvendelse fra Regitze Tilma vedr. ”gå for Støt Brysterne” d.
19. februar.
Christina fortalte, at der vil blive hold fest i Ejby Bypark d. 21. maj

Christina og
Steffen

