REFERAT – BESTYRELSESMØDE
Tidspunkt: fredag den 18.03.2022 kl. 17:00
Mødested: Hos Sidsel, Lærkevænget 7
Tilstede: Sidsel, Steffen, Morten, Niels Christian, Christina – og Thorkild
Punkt/sag Emne & beskrivelse

Action:

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

1

Forslag fra borger om ”byt en bog – reol”
Borger (Kristine) + vores suppleant Hanne vil godt tage ”ansvaret” for reolen,
herunder evt. vedligehold, sortering i gamle bøger + evt. oprydning
Opgaven overdrages til Morten, med Steffen som backup. Christina sørger for at
sende den korrespondance der har været + kontaktoplysninger på Kristine, til
Morten. Herefter kontakter Morten Kristine.

Christina +
Morten
(+Steffen)

Nyt fra Formanden
2

3

Mail fra Middelfart Kommune vedr. ”Middelfart Vilde Kommune” – ”den grønne
korridor”. Der er møde d. 24/3 kl. 19. Morten deltager
Henvendelse fra Middelfart Kommune: ”Kan jeres Lokalsamfund holde
varmen? Møde om energibesparelser”. Se mail fra Vibeke Skøtt dateret
10. marts 2022
- Ønsker vi et møde, og hvornår?

Morten

Sidsel

Sidsel kontakter Helene fra kommunen. Datoen bestemmer kommunen selv, vi
skal nok promovere det. Men vi skal lige være sikre på at de selv arrangerer lokale
Opfølgning på møder med studerende fra Ålborg Universitet (vedr.
”kortlæg din by” og udvikling af stationsområdet)
4

Vi har haft en super dialog med studerende, som begge gange er mødt meget
velforberedte og med stor interesse
Kommende fælles dialogmøde for Lokaludvalg d. 3. maj 2022
- Hvilke emner skal vi behandle?

5

Sidsel har været til planlægningsmøde d. 17. marts sammen med Røjle og Føns.
Kun Føns havde sendt forslag til emner:
- Trafiksikkerhed. Trafikplanen – hvad sker der med den?
- LUP – hvad sker der når den er afleveret?
Der var også input fra f.eks. Ældrerådet og de unge
Konklusion:
Sabine Christensen og Vibeke Nørby laver et udkast til dagsorden og emner

Sidsel

Hvem deltager fra Ejby Lokaludvalg?
Christina, Niels Christian, Morten kan deltage. Steffen kan måske. Sidsel kan ikke.
Vi afventer invitation – vi ved ikke om vi alle må deltage
Indlæg til ”Pral af din by” til Melfarposten:
”Første gang bliver den 27. april, som bringes i avisen den 4. maj.
Og anden gang bliver den 20. juli, som bringes i avisen den 27. juli.
Teksten skal gerne være omkring 2000‐2500 tegn, hvor I skriver lidt om, hvad der
sker i jeres lokalområde eller hvad der kommer til at ske. Derudover skal der
følge et billede med, gerne taget i liggende format, som viser lidt om det, I har
skrevet om.
Teksten, som bliver læst igennem af os efterfølgende, skal sendes
til redaktion@melfarposten.dk og miam@fyens.dk eller mafpe@jfmedier.dk
6

Vi ser frem til at læse om, hvad I finder på af spændende ting i Ejby. Og så er I jo
selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis I har gang i nogle ting, som vi
skal dække journalistisk til avisen.”
-

Hvilke emne vil vi skrive om?
Konkrete gode ting i Ejby. Byparken, fest i Ejby Bypark d. 21. maj, stierne,
vores kommunikationskanaler, den flotte plads ved banen

-

Hvem skriver?
Sidsel skriver

Sidsel

Møde d. 22. marts 2022 i Samlingssalen Ejby Skole vedr. promovering af
ejby.dk.
- Hvem kommer fra Lokaludvalg?
Christina

7
Steffen, Sidsel og Morten kommer. Niels Christian kommer måske. Vi mødes kl.
17:30 til en sandwich og en sodavand
Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven”
- Noget nyt om indvielse?
Morten har talt med Søren Strandgaard vedr. bænke. De er begyndt at sætte
bænke op.
8

Der er også tale om at grillen skal frem, hvor bålpladsen hidtil har været?
Lågen er stadig ikke blevet lavet – den er stadig for tung…
Morten har kontakten …. Og kæmper videre….

Morten

Status på Udviklingsgruppen og LUP (LokalUdviklingsPlan)
9

Vi er gået i gang med at skrive. Skrivegruppen består af Sidsel, Christina, Morten
og Vibeke Schøtt. Næste møde med Vibeke er mandag d. 28. marts
Orientering om fest i Ejby Bypark d. 21. maj 2022

10

Sidsel,
Morten og
Christina
Christina

Christina orienterede kort om den kommende Byparkfest
Kommende generalforsamling. Fastsættelse af dato

11

Tirsdag d. 10. maj 2022
Christina booker lokale Ejbyhallen

Christina

Christina kontakter Merete og spørger, om hun vil stå for ”Prisen for Ejbys
forskønnelse”
Dato og sted for næste møde
12
Mandag d. 25. april 2022 kl. 19 kl. hos Steffen, Nørregade 65
Eventuelt
Christina kontakter Hanne vedr. det flotte kort hun har lavet på en gåtur i
Vestermoseskoven.
13

Christina

Sidsel kontakter kommunen vedr. låge ved grillbar. Den er for tung til, at den kan
Sidsel
lukkes og låses ordentligt. Det er ikke os selv (STU)
De bænke, som vi bestilte i efteråret er nu kommet og klar til at blive sat op.
Morten har kontakten.

