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Sidsel Kofoed – Formand 

Jeg har boet i Ejby siden 2004 – jeg bor på Lærkevænget 
sammen med min mand og vores dreng på 14 år. 
  
Jeg er Art Director. Det vil sige jeg arbejder med grafik, tekst 
og kommunikation. Jeg er freelancer, så jeg arbejder 
hjemmefra. 
  
Jeg har været med i Ejby Lokaludvalg siden den stiftende 
generalforsamling i 2013. 

  
Efter de gamle kommuner blev lagt sammen til en stor kommune, er det vigtigt, at vi 
har nogle lokale, der er bindeled mellem borgerne og kommunen. En forbindelse, der 
går begge veje. Desuden tror jeg, at det er afgørende, at vi selv er med til at forme 
byens udvikling. Det kan man som medlem af Lokaludvalget få indflydelse på. Ejby er 
den by, hvor jeg bor og hvor det meste af familiens liv leves. Så det er ikke lige meget 
for mig, hvad det er for en by, vi har i fremtiden. 
 

Morten Lynggaard Pedersen – Næstformand  

Jeg er tilflytter fra Mors. Bor nu sammen med min hustru i 
Rådhusstrædet og er folkepensionist. Jeg har været en del af 
Ejby Lokaludvalg siden sidste generalforsamling i 2020.  
 
Jeg er med i lokaludvalget for at arbejde med land- og 
byudvikling. Det tiltaler mig også at være på et hold, som har 
kontakten mellem kommune og borger. 
 
 
 

Christina Skovgaard – Sekretær 
 
Jeg flyttede til Ejby i 2001 og bor på Stjernevænget med min 
mand og vores to snart voksne børn. Jeg arbejder som 
Projektindkøber hos Energinet i Erritsø. 

Jeg har været med i Ejby Lokaludvalg siden den stiftende 
generalforsamling i 2013. 
 

 
Jeg er med i Ejby Lokaludvalg, fordi jeg mener, at det både nytter og er nødvendigt at 
gøre en indsats for den by, vi bor i. Ingenting sker af sig selv. Det er spændende at være 
på forkant med de ting der skal ske, og at deltage i dialogen med de kommunale 
instanser. Der er sket meget godt i Ejby i de senere år, og vi kan få meget mere til at 
ske, når vi er mange nok og løfter i flok.  

  



Steffen Pedersen – Kasserer 
 
Jeg flyttede til Ejby i 2019 og bor på Nørregade med min 
kone og vores to børn. Jeg har et handels- og ingeniørfirma, 
som jeg, sammen med min kone, driver fra 
hjemmeadressen. 
 
Jeg har været med i Ejby Lokaludvalg siden 2021, hvor min 
primære opgave er kassererarbejdet. Jeg er med i 
Lokaludvalget fordi jeg gerne vil bidrage til et godt 

lokalsamfund og en by i trivsel.   
 
I min fritid nyder jeg den daglige gåtur med hunden i de naturskønne omgivelser i Ejby 
og jeg tilbringer også en del tid i Arnborg (syd for Herning), hvor jeg dyrker min sport 
som svæveflyver.  
 

 

Niels Christian Beukel, Medlem 

 
Jeg flyttede til Ejby i 2007, hvor jeg bor med min hustru og 
vores datter. Jeg arbejder som rørlægger hos Per Aarsleff 
 
Jeg har været med i Ejby Lokaludvalg de seneste 4 år. 
 
I Lokaludvalget interesserer jeg mig især for arbejdet med 
udvikling og natur 
 
 
 
 

Hanne Lindhardt, Suppleant  

Jeg flyttede til Ejby i 2020 og bor på Møllevænget. Jeg 
arbejder hos Odense Marcipan. Pt. sygemeldt 

Som ny tilflytter var jeg nysgerrig på, hvad byen havde at 
byde på og mødte derfor op til generalforsamlingen ved 
Lokaludvalgsmødet i 2020 og blev valgt som suppleant.  

Jeg håber med min deltagelse at kunne gøre en forskel for 
vores by – Ejby. Mit engagement for Ejby er nogle fælles 
tiltag hvor natur/sport inddrages. Ligeledes er toget/DSB 

også et vigtigt issue for mig, da muligheden for at komme til og fra Ejby med tog var en 
vigtig grund til at jeg valgte at bo i netop Ejby. 

  



Mariane Andersen, Suppleant  

69 år og folkepensionist. Gift med Claus og vi bor i eget 
hus.  Er opvokset i Ørslev og har gået i skole i Ejby. Flyttede til 
Ejby for 30 år siden. Jeg kan lide at servicere andre, nyde 
naturen enten på cykel / gå. Brænder for at skabe aktiviteter, 
og derved skabe nye fællesskaber.  

 

 

 

 

 

Dennis Led Hansen, Suppleant 

Jeg bor på Algade 65 med min kæreste. Jeg er 27 år og 
er født og opvokset på Balslevvej i Ejby. Jeg arbejder til 
daglig som mekaniker i Vissenbjerg. 

 

Jeg har interesse for at få mere liv i Ejby. Jeg synes at 
Ejby er en hyggelig lille by, men som desværre har 
lukket mange butikker gennem årene. Så ønsket er at 

kunne hjælpe med at få andres øjne op for, hvor fantastisk Ejby er og kan blive – for 
både unge og ældre. 

 


