
Punkt/sag  Emne & beskrivelse  Aktion: 

1 

Åbne punkter fra sidste møde (se referat fra seneste møde): 
 
”Byt en bog – reol” 
Hanne (suppleant) har taget sagen igen og kører den selv sammen med 
borger (Kristine). 
 
Låge ved grillbaren – er for tung, kan ikke lukkes 
Sidsel har talt med kommunen – de vil tage fat i ejeren af grillbar 
 

 
 
 

2 

Nyt fra Formanden   
 
1) Sidsel har rykket biolog fra Middelfart Kommune vedr. svar på, hvad 

der evt. må plantes i søen i Ejby Bypark. Svaret er at søen er såkaldt 
”beskyttet natur”, så der må ikke plantes eller tilføres noget. Sidsel 
inviterer biologen til at komme ud og kigge på søen sammen med os. 

 
2) Sidsel har fået henvendelse fra borger vedr. området bag hallen, som 

vedkommende borger er utilfreds med udseendet af. Morten har gået 
en tur sammen med borgeren 

-  Christina tager foto af det opkørte areal ”Markedspladsen” og sender 
til Middelfart Kommunes borger-app 

- Christina spørger Anders fra hallen om, hvad der skal ske med de 4 
lysmaster som ligger efterladt ved hallen 

 
3) Sidsel har talt med medarbejder fra Middelfart Kommune of spurgt, 

om der er en plan for, hvornår der skal skiftes fortovssten i Ejby. 
Rigtig mange fortove er nærmest forvitres så nærmest er nødt til at gå 
på vejen i stedet for på fortovet. Sidsel afventer svar. 

 

Christina 

3 

Planlægning af generalforsamling d. 10. maj kl. 19 
- Annoncering (er på plads) 
- Sted (Ejby Skole, samlingssalen) 
- Beretning for 2021 og forventninger til 2022 (Sidsel laver beretning) 
- Regnskab og budget (Steffen) 
- Ordstyrer (Morten) 
- Referent (Christina) 
- Vil Claus Lind være revisor et år mere – Steffen spørger 
-  – og Wolfgang være revisorsuppleant? Sidsel spørger 
 
Valg til bestyrelsen: 
Følgende er IKKE på valg: Christina, Steffen, Niels Christian 
Følgende er på valg: Sidsel (modtager genvalg), Morten (modtager genvalg) 
 

Sidsel 
Steffen 
Christina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REFERAT – BESTYRELSESMØDE  
Tidspunkt: mandag den 25.04.2022 kl. 19:00 

Mødested: Hos Steffen, Nørregade 65 
 
Tilstede: Steffen, Sidsel, Niels Christian, Morten, Christina 

 



Valg af suppleanter. Vi har pt. ingen 
 Hanne Lindhardt vil gerne stille op igen 

 
Forplejning inden og under generalforsamlingen? 
Niels Christian bestiller og henter stjerneskud hos Båring fiskeren 
Christina bestiller øl, vand og kaffe hos hallen 
 
Prisen for Ejbys Forskønnelse: 
Christina sørger for at annoncere på Facebook 
 
Sidsel sørger for at skaffe to gavekort til Ejby Handel 
 

 
 
 
Niels 
Christian 
 
Christina 
 
Sidsel 

4 

Høring af køreplan 2022-2023 (se bilag 1 – mail fra Tina Frisch Karstensen 
d. 24. marts 2022) 
 
Drøftelse: Skal vi indsende høringssvar 
 
Beslutning: Vi indsender ikke høringssvar, for ingen af de ruter, der er 
ændringer på, vedrører Ejby 

 

5 

Høring af forslag til Trafikplan 2022-2025 (se bilag 2 – mail fra Tina Frisch 
Karstensen d. 8. april 2022) 
 
Drøftelse: Skal vi indsende høringssvar? 
 
Beslutning: Steffen skimmer planen igennem, og vi spørger Ejby Skole om 
de vil være med til at lave fælles høringssvar 

Steffen 

6 

”Naturens Dag” d. 11. september 2022. (se mail fra Vibeke Nørby fra d. 8. 
april 2022) 
 
Drøftelse: Vil vi deltage med en aktivitet? 
 
Beslutning: Morten undersøger om det kan lade sig gøre at invie stierne i 
Vestermoseskoven i forbindelse med naturens dag 
 

Morten 

7 

Referat fra møde ”Puljens dag” som blev afholdt 30. marts 2022. Morten og 
Christina deltog (se evt. Bilag 3 og 4, som blev fremsendt til deltagerne 
efter mødet) 
 
Christina laver et link til kommunens side vedr. puljer og fonde på ejby.dk 
+ reklamerer for det på Facebook-siden. 
 

Christina 

8 

Møde ”Kan jeres Lokalsamfund holde varmen? Møde om energibesparelser”. 
Møde blev afholdt tirsdag d. 19. april 2022 på Ejby Skole. Kom der nogen? 
 
Nej, der kom ikke nogen, for der var ikke reklameret for mødet. Eneste 
fremmødte var Morten og Niels Christian 
 
Sidsel kontakter Helene for at høre, om der skal holdes nyt møde, eller 
der skal sendes info ud til borgerne i Ejby via e-boks 

Sidsel 



 
 

9 

Status på Indlæg ”Pral af din by” til Melfarposten 
 
Jf. referat af seneste møde: Sidsel skriver indlæg. Deadline for indsendelse 
af indlæg er 27. april. 
 
Sidsel er i gang med at forberede indlæg og sender det inden deadline. Det 
kommer i d. 4. maj 
 

Sidsel 

10 

Kommende fælles dialogmøde for Lokaludvalg d. 3. maj 2022 – hvad er 
status? 
 
Information om mødet har vi modtaget d. 22. april. Niels Christian, Morten 
og Christina deltager. Christina melder os selv. 
 

 

11 

Status på projekt ”stier i Vestermoseskoven” 
- Er alle bænke sat op? 

Ja, de 7 stk. som vi selv har betalt er sat op. Men vi vil godt have 
nogle flere, som Naturstyrelsen skal betale, til erstatning for de 
gamle rådne. 

 
- Noget nyt om indvielse? Morten undersøger om den kan gennemføres 

på Naturens Dag d. 11. september 
 

Morten 

12 

Status på Udviklingsgruppen og LUP (LokalUdviklingsPlan) 
 
Sidsel, Morten og Christina udgør sammen med Vibeke (konsulent) 
skrivegruppen og har sendt det færdige eksemplar til styregruppen, som 
har møde d. 27. april 
 
Herefter skal LUP’en sættes grafisk op og til slut præsenteres for Byrådet 

 

13 

Dato og sted for næste møde: 
 

1) Generalforsamling d. 10. maj 2022 
2) Dato for næste møde herefter? Forslag: Onsdag d. 8. juni kl. 19 hos 

Sidsel 

 

14 
Eventuelt 
 
 

 


