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Ejby Bylaug, generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 i Ejby 

Forsamlingshus. 

Olderkone Plys Baltzersens beretning: 

 
Velkommen til Ejby bylaugs generalforsamling 2017 …. Det er dejligt at se så mange her i 

dag..men vi er nu også over 200 medlemmer.. idet hele taget er det så fantastisk med Ejby’s 

kæmpe opbakning til bylauget’s tiltag.. det skylder vi jer mange tak for.. for uden jer kan vi intet.. 

Så fløj år 2016  af sted, men igen et spændende og travlt år.. set med bylaugs briller. Siden sidste 

generalforsamling har vi holdt en lille halv snes ordinære bestyrelses møder… foruden møderne i 

de forskellige grupper… vi keder os ikke ! 

 

I foråret meddelte vores kasserer Linda Witzel..hun desværre var nødt til at trække sig som 

kasserer p.g.a. tidsnød.. Stor tak til Linda for indsatsen…  Heldigvis var Rita Allerup.. efter lidt 

jobrotation i bestyrelsen.. frisk til at overtage kassererposten.. hvilket du skal have mange tak for.. 

det medførte så..at bestyrelsen nu mangler en subleant ... så kom frit frem.. 

I det hele taget vil jeg gerne takke bestyrelsen for et super samarbejde..alle er rigtig gode til at 

hjælpe hinanden og træde til.. hvis det kniber af en eller anden grund. Vi er der for hinanden..  

Dog kan vi ikke klare..alt selv.. 

 

 Derfor skal der lyde en stor tak til Tenna & Bo for vi stadig må låne ”hønsehuset” til vores 

flagstænger … 

 

Tak til Bent for levering af strøm til vores jule belysning..der virkede det meste af 

december..udfald  har dog ikke noget med Bent’s strøm at gøre. 

Tak også til vores trofaste flagmænd Kaj og Carl Johan. 

 

Sidst men ikke mindst også tak til vores webmaster  der er klar til at hjælpe..hver gang vi 

kalder..derfor har vi også en velfungerebde hjemmeside www.ejbybylaug.com. 

Jamen hvad har vi så lavet i bylauget i 2016 ??? 

 

Et af de gennemgående punkter på vores dagsorden har været:   Flagalle’n… der er et bylauget’s  

”flagskibe” …en tradition for konfirmanderne..vi rigtig gerne vil gøre bedre.. flottere..og nemmere 

at gå til..det  er hårdt arbejde bl.a. at banke spyd til flagstængerne ned..  og tage dem op igen.. i 

rabatten langs Elverdamsvej..hvert år, det arbejde kunne lettes betydeligt.. med stationære  spyd, 

men vi manglede  kapital til projektet.. søgte derfor Nordea fonden..der bevilligede bylauget  

25.000..til opgaven jubii..så kunne vi gå igang med at indhente tilbud på spyd  mm.. Det er så 

gjort og materialerne er i hus.. Toft Hansen har boret spydene i jorden.. så vi kan lave den flotteste  

flag alle’ til Ejby’s konfirmander d.12. og 14. maj..kryds lige fingre for dejligt vejr….. Jeg 

tænker..at alle der har en flagstang i haven… måske også vil hejse flaget for konfirmanderne.. så 

vil det blive endnu flottere..en hel by der flager… 

 

Desuden har vi rettet henvendelse til forældrene i 6. årgang på Bramsnæsvig skolen om praktisk 

hjælp til op og nedtagning af alleen..så kan de nyde synet næste år..når deres børn er 

konfirmander.  
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I 2016  faldt  skt. Hans aften på en lidt kølig bygefuld torsdag aften..det til trods var der mange 

mennesker på Nagels Rende.. de fleste vendte dog næsen hjemad straks efter bålene..igen havde vi 

et super samarbejde med Bramsnæs sejlklub..tak for en god aften. 

 

Helt anderledes vejr var det da  Bente og Søren.. havde arrangeret sommerfest på Ejby havn d. 13. 

august med grill mad, levende musik og dejligt samvær..250 mennesker nød en fantastisk hyggelig 

aften.. vi glæder os til næste gang.. 

 

Kulturgruppen stod også for et foredrag med Flemming Damgård her i huset.. igen en stor succes. 

November måneds tilbud fra Bylauget var..fællesspisning med uddeling af ”Ejby prisen”.. det må 

siges..det blev en succes..vi dækkede bord til 80 personer..der nød slagter Anders’s  paprika gryde 

m tilbehør til en rimelig pris.. jeg skal love for snakken gik ved bordene..det var så hyggeligt.. 

Det var så første gang vi uddelte ”Ejby prisen”..derfor var det også os..der havde bestemt..hvem 

der skulle modtage prisen..ellers er det jo meningen..det er jer Ejby’s borgere..der skal indstille 

kandidater til prisen..vi havde valgt at tildele Ejby Havn årets pris for det store arbejde de har gjort 

på havnen.. nu er det igen hyggeligt at gå på havnen. 

 

I samarbejde med Ryegård og  Trudsholm godser arrangerede kulturgruppen også i novenber en 

intimkoncert med Lars Bom og Anna Kruse i kørestalden på Ryegård. En uforglemmelig 

oplevelse. 

 

December er heldigvis igen blevet juletræs måned..igen i år tog kulturgruppen slæbet med 

arrangementet..hvor Birgit Svendsen læste Møllehaves fortolkning af juleevangeliet..der var dans 

omkring træet og slikposer til alle børn… en hyggelig eftermiddag.. Tak for kulturgruppen’s 

energi.  

 

Sidst på året fik bylauget henvendelse fra en borger om en pause bænk for fodgængere mellem 

Bramsnæslund/Lindelunden og byens handels mulighedder.. bylauget sendte ønsket videre til 

kommunen der så positivt på det..så nu står der en bænk  for enden af Gl. Havnevej..der er så lidt 

tvist om placeringen..men det løses sikkert.. 

21. februar 2017 holdt bylauget den årllige fastelavns fest i Bramsnæsvig hallen.. der mødte 105 

børn og 132 voksne op, kreativiteten fejler bestemt ikke noget når det gælder udklædning.. vi 

havde et par hyggelige timer med tøndeslagning, fastelavnsboller og amerikansk lotteri med 

fantastiske sponsorerede præmier… stor tak til alle sponsorer.  

 

Jeg vil gerne slutte som jeg begyndte..at uden jer kan vi intet..tak for jeres store opbakning til 

vores arrangementer..tak fordi I så villigt melder jer ind i bylauget..og kæmpe tak for at vi aldrig 

går forgæves..når vi beder om hjælp.. det være sig sponsorater, kagebagning eller at få gravet et 

hul.. Kæmpe tak til jer alle… 


