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 Året - 2021 

 

Året startede som det sluttede med restriktioner hvor vi startede med 

Ren By arrangement i April måned med tilmelding og da det foregik 

udendørs mødte folk op for at gøre vores by klar til sommeren. 

Ejby Bylaug nåede ikke at afholde sin generalforsamling i marts måned 

som planlagt da den nok så kendte COVID-19 formåede igen at lukke 

hele Danmark ned på flere måder. 

Det lykkedes at afholde vores generalforsamling den 2. Juni med fornyet 

forhåbning om at vores sensommer arrangementer kunne afvikles, 

hvilket lykkedes. 

Ejby Bylaug’s nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2021 

Ny bestyrelse: 

Poul Rævdal Oldermand 

Bente Blumensaat Sekretær 

Gert Meiner Jensen Kasserer 

Jannie Andresen Bestyrelse medlem 

Karina Jensen Bestyrelse medlem 

Claus Gudmundsson Bestyrelse medlem 

Thomas Schwerdtfeger Bestyrelse medlem 

Asger Lundegård Bestyrelse suppleant 

Jannick Schrøder Bestyrelse suppleant 

Kaj Hjort Revisor 

Erik Hestbæk Revisor 

Ulrik Hansen Revisor suppleant 
 

Ejby Bylaug byder de nye og friske medlemmer i Ejby Bylaug velkommen 

med forhåbninger om flere tiltag og gode arrangementer for byen i 2021. 

En gennemgang af Projekt 11’eren blev præsenteret af Asta og Bendte 

som kunne fortælle status om projektet. 

Sankt Hans blev gennemført i minimeret udgave og der var et flot 

fremmøde selvom COVID-19 stadig var på tale. 

Efter Sankt Hans havde vi fornøjelsen af at følge Danmarks 

fodboldlandshold på storskærm i Ejby og Omegns Forsamlingshus og 

med stor succes indtil vi mødte England. 
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I starten af August var Ejby Bylaug med til at assistere ved åbningen af 

Repair Cafeen som ligger på skolen. En god start med masser af folk som 

kom og fik lavet ting som var på vej til at blive smidt ud. Læs mere om 

Repair cafeen her i Bramsnæsvigbladet. 

 

Efter 1½ år med aflysninger kom der gang i arrangementerne efter 

sommerferien. Sommerfesten på havnen blev en kæmpe succes med god mad, 

musik og glade deltagere. Man kunne virkelig mærke at folk savnede at komme 

ud og møde andre og nye mennesker. 

 

En smuk sensommerdag i september var der arrangeret ”Syng Solen 

Ned” med Sara Futtrup og band som sang så smukt at regnen stoppede. 

70 mennesker støttede op og hørte smuk sang til solnedgangen. 

Ejby Bylaug er i dialog med Sara Futtrup om flere arrangementer med 

sang på havnen. 

 

Efter sommeren blev det tid til Ren By for at gøre byen klar til vinteren. 

Der var en del skrald efter sommeren men det blev samlet ind og 

sorteret så kommunen kunne afhente det på havnen. 

 

Vores første fællesspisning i lang tid blev afholdt den 9. november med 

karrygryde og ris på menuen blev det tid til Ejby Prisen som havde rigtig 

gode nomineringer.  

Men Ejby Prisen gik til Carsten Gynther som bruger mange af hans timer 

på BIF GYM, hvor han har været med til at starte fitnesscenteret med 

tilhørende spinningsrum. Udover dette er Carsten med i Bevæg dig for 

livet gruppen som arbejder på projekt 11’eren med et udendørs fitness 

område. Carsten er god til teknik så det var nærliggende at han også var 

med til at starte Repair Cafeen i Ejby som både tovholder og fixer. 

Sammen med kommunen har han startet senior fitness på Grønnehave 

som hjælper ældre med opvarmning og træning. 

 

Da Juletræsfesten blev aflyst blev børn og voksne inviteret til 

juletræstænding på Bypladsen med besøg af julemanden som tændte 

lyset og delte slikposer ud til børnene. 

 

 

 



 

 

                

             EJBY BYLAUG  

 

 

 

De grupper som allerede er i gang og byder ind med meget er følgende: 

Ejby Byforum – Alle grundejerforeninger og vandværker 

Sankt Hans (Bramsnæs Sejlklub) – Ejby Bylaug 

Fællesspisning – Lene og Lillian 

Byplads – Per Kiegstad 

Projekt 11’eren – Asta og Bendte 

Ren By – Jannie og Karina 

Sommerfest på Ejby Havn – Bente og Søren 

Udlejning – Poul og Jannik 

Julemarked (BIF) - Gitte 

Strandgruppen -  

Fastelavn – Jannie og Karina 

Juletræsfest - Kulturgruppen 

Vores Håndarbejdsgruppe – Charlotte Rossen 

Kultugruppen – Kurt og Hanne  

 

Grupper som gerne skulle op og køre i 2022 

 

Flag Gruppen -  

Touren i Lejre -  

Musik Arrangementer -  

Byens dag – (nyt tiltag) 

 

Er man interesseret i at deltage i nogen af ovenstående grupper så er det 

bare at skrive til oldermand@ejbybylaug.com (man kan sagtens melde 

sig på flere steder)  

mailto:oldermand@ejbybylaug.com
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Ejby Byforum er et forum hvor man har samlet alle grundejerforeninger, 

vandværker og organisationer i Ejby og Omegn med det formål at bringe 

ting op for hele byen, samt at samarbejde på tværs af byer i Lejre 

kommune. 

Der har været en del møder online med flere sager i byen. Nogle af 

sagerne er mere langhåret end andre, men de fleste er en dialog med 

kommunen. De fleste sager er stadig åbne og tager en del tid at få 

gennemført med de ønsker byen har. 

- Trafik i Ejby 

o Knudsvej og hastighedsdæmpning 

o Trafik til nye udstykninger 

o 40 km/t i hele byen 

o Cykelsti mellem Rye og Ejby 

o Ny “PORT” ved Ejby strandvej 1 

 

- Hjertestarter 

o Byen er nu opdateret med 11 hjertestartere enten privat eller 

sammen med Ejby Bylaug. (se hjertestarter oversigt her i 

bramsnæsvig bladet) 

 

- Sandstrand 

o Hvilke muligheder for at gøre stranden i bedre stand og med 

sand 

 

- Søer, moser og regnvandsdbassin 

o Oprensning af disse 

 

- Landsbyudvalget 

o Hvad vil vi gerne have der skal ske i byen 

 

- Projekt 11’eren 

o “Byens” udendørs motions og samlingssted ved hallen 

 

- Hundeskov 

o Oplæg til en hundeskov 

 

- Kirkestien 

o Brugsret til stien og forholdene omkring. 

 

Er man interesseret i at høre om status på ovenstående så kan man 

se på ejbybylaug.com og klik på menuen i toppen der hedder Ejby 

Byforum. Alternativt kan man forhøre sig ved sin formand i 

grundejerforeningen og de steder hvor man ikke har en 

grundejerforening, så skriv til oldermand@ejbybylaug.com 

mailto:oldermand@ejbybylaug.com
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Ejby Bylaug har udlejning af diverse ting som kan bestilles ved at sende 

en email til udlejning@ejbybylag.com  

Pris 

 Medlem Ikke medlem 

Flagstænger (pr. Stk.) 25 kr 30 kr 

Æresport (ca. 1 meter x 2 meter) 40 kr 50 kr 

Havestole 10 kr 15 kr 

Barbord 50 kr 60 kr 

Pavillioner / Havetelt 400 kr 500 kr 

Slushice (inkl. saft, glas og sugerør) 500 kr 700 kr 

Popcorn maskine 400 kr 600 kr 

 

Ønsker man at blive medlem af Ejby Bylaug så skal man sende 100 kr. til 

mobilepay 24161 og skriv en tekst ind med navn, adresse og email. 

 

Ejby Bylaug ønsker at sige tak til alle som har hjulpet foreningen med 

stort som småt. 

 

Venlig hilsen 

Poul Rævdal 

Oldermand 

Ejby Bylaug 

mailto:udlejning@ejbybylag.com

