
Velkommen til Ejby bylaug’s generalforsamling, tænk det er 

et helt år siden... sidste generalforsamling, hold op tiden går 

stærkt, men 2018 var et dejligt år også set med bylaugs 

briller. 

 

 Generalforsamlingen2018 forløb i god ro og orden. Søren 

Kjeldstrup ønskede ikke genvalg, så suppleant   Jannie 

Andresen trådte ind i bestyrelsen. 

 Vi afholder ca. 10 best. Møder i løbet af året, vi har valgt at 

holde møderne privat og på skift hos hinanden, vi er blevet 

ret effektive, så der også er lidt tid til en snak over en kop 

kaffe. 

Ud over best. Møderne har vi afholdt et par fællesmøder 

med grundejerforeningerne, hvor vi bl.a. har talt om 

hjertestartere i området, adgangs forhold til stranden via 

stierne samt busforbindelse.. 

Bylauget har nedsat en gruppe der arbejder for at få en 

hjertestarter på Ejby strandvej, og en anden gruppe er 

hedder  Ejby ren by. 

  

Den 27. og 29. april..  rejste vi traditionen tro flag allen  

gennem Ejby, til ære for konfirmanderne og deres familier.  

Vi havde indkøbt nye ”fødder”, til at ”dropppe” 

flagstængerne ned i, men desværre virkede de ikke helt efter 



hensigten, flagene stod ikke lige, så vi arbejder videre på 

sagen og håber det bliver et kønnere syn i år. Tak til de 

forældre fra 6. årgang på Bramsnæsvig skolen der stillede 

arbejdskraft til rådighed. 

16. juni havde Poul samlet en flok fodbold nørder i 

forsamlingshuset til Danmark – Peru på storskærm.. det 

forlyder det var en festlig aften….  med sejr til Danmark. 

 

23. juni er som bekendt Skt. Hans aften… som noget nyt 

startede vi kl 15. med børneloppemarked på skråningen, 

snobrøds bagning og hoppeborg, senere var der sejltur i 

vigen. Grillen blev tændt til det medbragte kød.. nogen havde 

bestilt  tapas  tallerkner fra Viggi’.. der blev hygget igennem. 

Da der var afbrændings forbud, blev det en skt. Hans uden 

bål, dog holdt Michael Ralf Larsen fra kommunalbestyrelsen 

en flot båltale og Christina Smith Langtoft underholdt de 

mange fremmødte i løbet af aftenen. 

 

Da sommerferien var slut blev der  kaldt til sommerfest på 

havnen.. en rigtig hyggelig aften, hvor ca.300 Ejby’er nød en 

god grill bøf m kartoffelsalat og grøn salat imens ” 

Hitmaskinen”  leverede fantastisk underholdning. 

 



26. september havde vi fællesspisning her i huset en dejlig 

aften med fantastisk opbakning fra jer, vi var tæt på 100.. 

 

 1. nov. Havde vi fællesspisning igen med uddeling af Ejby 

prisen, der i år gik til Poul Rævdal for hans store engagement 

i og for Ejby, som der bl.a.  stod i en  nominering:  Poul har en 

energi og virkelyst , så man helt taber pusten. Poul er 

Tordenskjold’s soldat.. han er med i alt…   

 Endnu engang tillykke til dig Poul. Tak til alle der 

nominerede,  og tak til jer  der deltog i den hyggelige aften. 

 

Så nærmede julen sig d. 25. november holdt kulturgruppen 

juletræ i Multisalen. 65 børn og en masse voksne der hørte 

Birgit Svendsen fortælle jule evangeliet, dansede omkring 

juletræet, spiste slikposer og legede med vores trofaste 

julemor. Selve julemanden kom også forbi. 

 En herlig eftermiddag. 

 

  

Den 1.dec. Blev juletræet på by pladsen tændt kl. 16 hvor 

vi som noget nyt, serverede gløgg. Der var ca. 30 personer 

der trodsede mørket og kulden. 

 



Det første arrangement i 2019 var da kulturgruppen  d. 25. 

januar havde hyret Erik Hestbæk og Christian Nicolajsen 

Blumensatt  til en fantastisk aften med portvin & mad…  60 

gæster fik sig en oplevelse ud over det sædvanelige, med 

fantastisk gourmet mad og lækre vine.. der var en super 

god stemning. 

 

 

27. januar, så vi de danske  herrehåndbold’ spillere vinde 

V.M guld, på storskærm her i huset, tror vi var ca 5o 

personer… nogen gange lød det som 500… tak for 

hyggeligt samvær og stort tillykke til Danmark. 

 

30. januar  holdt vi igen fællesspisning,  en super hyggelig 

aften med 60 glade Ejby borgere der mødte op her i huset 

for at spise forloren hare fra Meny i Skibby… der var en del 

af ”herrerne ”, der syntes sovsen var fantastisk, det var 

altså også SOVS. 

 Vi  havde inviteret  to spejder ledere fra Walburis 

gruppen, de fortalte om det lokale spejderliv.. og om hvor 

vanskeligt, det er at få voksne hjælpere, hvis der her sidder 

interesserede er man velkommen  til at besøge 

spejderhytterne i skoven  tirsdag aften.. ganske 

uforpligtende. 



 

 

  2. marts afholdt vi fastelavn i Bramsnæsvighellen. 

 Årets højdepunkt.. for mig i hvert fald.. knapt 90 børn i 

alle mulige afskygninger, der var alt lige fra prinsesser til 

monstre..  der var også enkelte voksne der havde taget 

mod til sig og klædt sig ud.. håber på endnu flere af dem 

næste år. Formiddagen gik fint med tøndeslagning, 

fastelavnsboller, slikposer og hyggeligt samvær. 

Det store amerikanske lotteri blev udsolgt ret hurtigt, det 

tror pokker med alle de flotte sponsorerede præmier.. stor 

tak for hver og en. Også en stor tak til hallens personale alt 

stod lige parat til os da vi mødte kl 8.. det hele gik som 

smurt.. 

 

Det var så årets gang i Ejby bylaug… endnu engang 1000 

tak for jeres altid store opbakning.. ellers ville det jo ikke 

gå som det gør.. Tak til jer.  


