
        Dagsorden til Nordby Sogns Borgerforenings generalforsamling 

        tirsdag d.29. marts 2016 kl. 19.30 på Nordøens Restaurant. 

 

1.     Valg af dirigent. 

    Bestyrelsen foreslår Sven Erik Friis Hansen. 

2.      Valg af stemmetæller. 

          3.     Formandens årsberetning, herunder beretning fra Byhaven. 

          4.     Årsregnskab, herunder fastsættelse af kontingent.         

                  Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til 100 kr. for erhvervs- 

                  aktive og 50 kr. for ikke erhvervsaktive. 

 5.    Indkomne forslag. 

                  Der er ingen indkomne forslag. 

 6.    Valg til bestyrelsen. 

                  På valg er: 

    Jette Petersen            (genopstiller)  

    Kirsten Erbou           (genopstiller) 

          7.     Valg af suppleanter. 

    På valg er: 

    Finn Leth Hansen     (genopstiller) 

    Vita Sabroe              (genopstiller ikke) 

      

          8.     Valg af revisor. 

                  På valg er: 

   Gurli Hansen             (genopstiller) 

 9.    Valg af revisorsuppleant. 

    På valg er: 

    Roland Jacobsen        (genopstiller) 

 

          10.   Eventuelt. 

 

 

 

 

 



NSBF referat fra generalforsamlingen 2016 

Fraværende: Solvejg, Jette og Vita 

 

1. Dirigent: Svend Erik Hansen 

2.  Valg Af stemmetællere:  Dorthe og Roland 

3.  Formandens beretning: strækker sig fremover fra generalforsamling til  
generalforsamling.    

Gurli aflagde beretning fra byhaven. Begge beretninger blev godkendt 

4. Alexander fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt. Kontingent for 2016 
uændret  

4 a. Der bliver, uanset indbetalinger i aften, lagt sedler med opfordring til 
medlemskab af foreningen i alle postkasser, ligesom medlemmer modtager mails. 

5. Ingen indkomne forslag 

6. Genvalg af Jette og Kirsten 

7. Valg af suppleanter:  Vita modtog ikke genvalg. Tove Sørensen blev valgt  

8. genvalg 

9. genvalg. 

Efter generalforsamlingen gav formanden for teknisk udvalg Michael Christinsen et 
kort oplæg om ”situationen netop nu” hvorefter der var en livlig og konstruktiv 
debat. Her kan i flæng nævnes emnerne 

Trafikproblemer i Nordby og Mårup – som har været diskuteret i årtier 

Hjemmesiden: kan bruges i forbindelse med St.Poulsmøder således at spørgsmål til 
kommunalbestyrelsen lægges ind her før mødet.  Formen på St.Poulsmøderne  kan 
måske ændres/fornyes så gentagelser om f.eks. trafik ikke gentages på trættende 
vis. 

Henvendelser til kommunalbestyrelsen med ønsker til infrastrukturen kan 
forberedes i en arbejdsgruppe, som arbejder med i helhedsløsninger. Disse bør 
indgives før forhandlinger om  kommunplanen som påbegyndes   ??? 

Arbejdsgruppen kan sammensættes og påbegynde arbejdet denne sommer. F.eks. 
kan man indkalde til borgermøde i maj måned.  Inge Dorthe vil meget gerne deltage 
i disse møder. 

Ballebjerg: Orientering fra Merete om kommende udgifter til renovering af 
vægtergangen. 

Støtte-Beviser til Ballebjerg Dorthe fra Underground tilbød at sælge beviser fra 
butikken   Ref.: Kirsten 



 

Årsberetning for 2015 og beg. af 2016, 
Nordby Sogns Borgerforening. 

Da vores årsberetning plejer at følge kalenderåret og vores Sct. Poulsmøde ligger i jan., er det altid 
det møde, der er over et år gammelt, der bliver snakket om på generalforsamlingen. Det virker 
unaturligt. Men i NSBF´s vedtægter står der ikke noget om, at årsberetningen skal følge 
kalenderåret, så derfor besluttede bestyrelsen, at vi vil lade årsberetningen gå fra 
generalforsamling til generalforsamling. Derfor får I en udvidet lang årsberetning i år. 
Fra årsskiftet til og med generalforsamlingen i 2015: Vi holdt 2 bestyrelsesmøder, et i jan. og et i 
beg. af marts. I jan. var 3 fra bestyrelsen til møde på Samsø Erhvervs og Turistcenter for at høre 
om et projekt ”Kultur på hjul”, som gennemføres i Østjylland i 2015 og 2016. På Samsø bliver det i 
Besser og i Nordby. Vi skal afholde det på Samsø Friskole lø. d. 10. sept. kl. 9.45-16.00. Der kan 
deltage 30 personer, både børn og voksne. Der skal være byvandring/sansevandring - workshop – 
fernisering. Til sansevandringen får vi hjælp af kulturformidler Pernille Helberg Stentoft og til 
workshoppen af den spanske kunstner Joaquin Zaragoza, som også er uddannet på det Jyske 
Kunstakademi. Til ferniseringen er der adgang for alle.  
Den 26. jan. holdt vi et velbesøgt Sct. Poulsmøde. Der blev snakket meget om Naturpark Samsø, og 
de fleste fra kommunalbestyrelsen var meget positive over for ideen  (desværre viste det sig 
senere ved budgetforhandlingerne, at kommunalbestyrelsen alligevel ikke på nuværende 
tidspunkt ville afsætte midler til projektet). 
I slutningen af januar fjernede vi vinterlysene og grantræerne, men der havde desværre været 
hærværk på lyskæden, så lysene på træet ved biblioteket havde ikke været tændte længe.  
Årsberetning for resten af 2015 og beg. af 2016: Den 24. marts 2015 holdt vi generalforsamling 
med 31 deltagere. Eneste nyvalg var Finn Leth Hansen, som afløste Åse Wennergård Rasmussen. 
Bestyrelsen konstituerede sig med mig som formand, Solvejg Waldstrøm som næstformand og 
sekretær, Alexander Janz som kasserer, Jette Petersen og Kirsten Erbou som alm. medlemmer og 
Vita Sabroe og Finn Leth Hansen som suppleanter. 
19. april deltog vi traditionen tro i den årlige landsdækkende affaldsindsamling. Vi mødtes i 
sejlerstuen i Mårup Havn kl. 10, samlede affald til kl. 13, og så serverede NSBF sandwich, øl/vand, 
kaffe og kage, som blev indtaget ude på terrassen i strålende solskin. Det var en dejlig dag. 
Før vores bestyrelsesmøde i april havde vi møde med Jens Kjeldahl om badebroen, og vi blev enige 
om en løsning, så mange igen gennem hele sommeren havde glæde af badebroen ved Carlos 
Savværk. 
Foruden det konstituerende møde lige efter generalforsamlingen har vi indtil nu afholdt 5 
bestyrelsesmøder, de fleste gange på Nordby Gamle Posthus og Bibliotek. 
Vores taler på grundlovsdag på Ballebjerg var Søren Hermansen. Det var en rigtig god dag med 
strålende sol, og der var mange deltagere. Teddy Farver og Tove Thulstrup leverede som 
sædvanlig musikken. 
Vi havde igen vandbod ud for Samsø Friskole ved Samsø Marathon i august. I år var det Niels Olsen 
og Bent og Vivi fra kajakbutikken på landevejen som sørgede for drikkelse til de tørstige løbere. 
I august satte vi også nytrykte plancher op i Ballebjergtårnet. 
I september var vi sammen med flere foreninger til at afholde ”Offentlig tur om landskabspleje 
ved Issehoved”. 
I den forgangne periode har vi, sammen med Nordby Bibliotek afholdt 5 foredrag: 



 
12. maj.                3 præstekoner i Nordby Sogn 
                        ved Birthe Lange og Kirsten Asmussen 
                            samt en forgængers erindringer.        
 
24. sept.        Elisabeth Glenthøj 
                        At holde af og holde ud – om glæder og udfordringer i en handicappet familie. 
 
7. okt.             Værkstedsbesøg hos pottemager Sigrid Hovmand, Ved Kæret 20. 
 
3. dec.             Adjungeret professor Peter Jakobsen ”Det moderne astronomiske verdensbillede” 
                          I Nordby Præstegårds konfirmandstue. 
 
29. marts         Causeri v. skipper på M/S Tunø Niels Bach ”Skibe og sømænd – en lille snak om mit  
                          liv til søs.” 
                          ( Dette causeri fortsætter i efteråret ). 
Det var 5 rigtig gode og også meget forskellige aftener. Vi er meget glade og taknemlige for, at så 
mange forskellige mennesker vil bruge deres tid på at berige os. Og så er vi da også ret stolte over, 
at de alle bor eller har feriebolig her i Nordby Sogn. I pausen plejer vi at servere kaffe og kage, så 
der også bliver lejlighed til lidt hyggesnak 
Bestyrelsen har søgt fonde for at kunne lave et tekøkken i Nordby gamle Posthus og Bibliotek, og i 
august fik vi 10.000 kr. fra Danske Bank. I forvejen havde vi i slutningen af 2013 fået 5.000 kr. fra 
Samsø Fonden, så nu turde vi gå i gang med projektet. Vi har haft håndværkere til el-arbejdet og til 
VVS-arbejdet, køkkenelementerne købte vi fra Ikea. Resten har vi klaret med frivillig arbejdskraft, 
og vi er næsten færdige, så nu behøver vi ikke at slæbe kaffe og te med hjemmefra, når vi holder 
noget på biblioteket.  
Før kommunalbestyrelsesmødet i november prøvede vi at påvirke nogle af 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at stemme for at bevare Skovbørnehaven, da vi mener, 
den har meget stor betydning for vores samfund her på Nordøen.  Desværre gik det ikke, som vi 
ønskede. 
Også i november var vi sammen med Ørby og Tanderup Borgerforening med til at sende indsigelse 
til kommunens Planstrategi 2015, hvor vi opfordrede til at emnelisten blev udbygget med: En 
langsigtet udbygning af vej og stinettet på Samsø. 
Helt tilbage i 2013 indbetalte NSBF 10.000 kr. til Hurtigruten til Århus. Da det nu ser ud til, at 
projektet er tæt på at blive realiseret, indbetalte vi omkring årsskiftet ydereligere 1.000 kr., så nu 
glæder vi os til, at ruten kommer i gang. 
I slutningen af november fældede, hentede og rejste Rene, Kjeld og Gregers 2 juletræer fra Det 
Økologiske Bryghus, og træerne blev pyntet med lyskæder.  1. søndag i advent havde vi så 
klokkeringning og juletræstænding. Det er blevet en god tradition, og vi var ca. 50 til kaffe og kage 
på biblioteket. 
Året sluttede som sædvanlig med, at vi delte godteposer ud til børnene ved Friskolens dans om 
Kæret. 
Den 25. januar blev det årlige Sct. Poulsmøde afholdt. En fuldtallig kommunalbestyrelse deltog, og 
Kirsten Erbou og Sven Erik Friis Hansen ledte slagets gang, så der var en livlig debat om trafik, 
Møgelskårvejen, Skovbørnehaven, frie dansk kyster, rensningsanlæg ved Nordby, 
affald/ressourceplan, gadekæret, bustrafik og økologi.   
I slutningen af januar blev lyskæderne taget ned og grantræerne kørt til affaldscontaineren i 
Nordby, og vi kunne begynde at glæde os over længere dage. 



Som mange af jer nok har bemærket, kommer der jævnligt mail fra 
borgerforeningen8305@gmail.com med nyheder. Hvis I ikke får det, er det fordi vi mangler jeres 
email adresse. Det er vores it-mand Harly Frederiksen, vi kan takke for det. Og det er også Harly, vi 
kan takke for, at vores hjemmeside www.nsbf.dk bliver ajourført.  
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige dig mange tak, Harly, fordi du har påtaget dig dette 
arbejde.  
Jeg vil også gerne sige bestyrelsen tak for jeres gode arbejde, jeg er meget glad for at arbejde 
sammen med jer. En særlig tak vil jeg gerne sige til Vita Sabroe for dine 2 år  som suppleant. Vi ville 
gerne have beholdt dig i bestyrelsen. 
Vores foreninger hedder Nordby Sogns Borgerforening, og jeg synes, vi med god ret kan lægge 
tryk på borgerforening, fordi så mange borgere er med til at give et nap med i mange forskellige 
situationer. Det er både rigtig dejligt, men også nødvendigt, for at vi kan få det hele til at klappe. 
Det skal I alle sammen have rigtig mange tak for. 
Lugekonerne er en vigtig del af det frivillige arbejde, for uden jer havde vi ikke haft den smukke 
byhave. Nu vil lugekoneformand Gurli Hansen fortælle om jeres arbejde. 
 
 
Uddrag og lidt mere af Byhave dagsrapporter 2015 til Nordby Sogns Borgerforenings 
generalforsamling 29.marts 2016 
 
 
 
Jeg har i år udvalgt 3 Dagsrapporter/ Ugerapporter  fra  Byhaven 2015. 
 
 1.mødedag blev 9.april kl. 13. Vi skulle ha startet for 14 dage siden , men pga megen regn og den 
sene Påsken, blev det først nu. Det går også sagtens. Der har været nattefrost den seneste uges 
tid, men med gode temperaturer om dagen. 
9 lugekoner mødte op. (afbud fra Ingeborg som er på vej til Alhambra ) Roserne finpudset, de er 
for langt fremme til at vi kunne nænne at klippe dem. Staudebedet forårsklargjort. 
Samtlige gange og arealer under bænke og rundt om træer ordnet. P plads ordnet og kant sprøjtet 
med eddikesyre opløsning. Vi har brug for en stribe nyt grus langs asfalten og 1 meter ind. Alle 
frugttræer er smukt beskåret af Kirsten Erbous datter, stor tak til hende. Jørgen vil slå græsset i 
morgen. Der afhentes haveaffald i næste uge og jeg har bestilt afhent. ved Skraldepladsen Samsø.  
Vi gik til stålet i 2 timer og et kvarter =  ca. 20 mandetimer. Super start i skønt vejr og afslutning 
med kaffe og dejlig kage fra Åse, som lige har rundet de 60.  
 
 
21. maj Indimellem kan det være fint med sløjt fremmøde, f.eks. når haven ikke er for beskidt og 
som nu i dag, hvor Carla havde lagkage med ,en lagkage som sagtens kan række til hele flokken, 
men som også kan spises af færre. Så det gjorde vi ,men først da gangene var revet og de fleste 
kanter stukket. Ordnet indgangen/opgangen for ukrudt mellem stenene. Fint ser det ud. Og næste 
gang er det P pladsens tur. Gregers har smurt de ældste bænke. I ugens løb fik jeg hentet sand til 
indgangen og ekstra sand til flisepladsen under bænke sættet. 
 
28.maj. Fint fremmøde og opgavernes fordeles nærmest af sig selv. Anne og Solvejg har været 
fraværende de sidste to - tre gange Åse har haft børnebørn at tage hånd om og sådan vil det være. 
Godt vi er mange, så der er plads til frafald. Dejligt at Vibeke igen er med og Elisabeth som 
nytilkommen. Det fejrede hun ved at have KAGE med, den var nem at tygge. Gode sager. Men 

mailto:borgerforeningen8305@gmail.com
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inden alt det kaloriesnak, var P pladsen støvsuget for ukrudt, de sidste kanter skåret, staudebedet 
gennemgået og det samme med rosenbedene. Gangene revet. Flot arbejde. 
 
Vi havde sidst på sommeren igen besøg af Kirsten Erbou s  datter, Irene ,som denne gang gav os et 
kursus i beskæring af frugttræer. For nogle af Lugekonerne faldt det let og de gik nærmest amok 
med et lange apparat, som bruges til formålet. Andre, heriblandt mig selv, kunne hurtigt mærke, 
at godt nok kunne apparater række langt/højt, men ens motorik rakte ikke tilsvarende. Godt at vi 
har forskellige styrker. 
 
o.s.v. o.s.v.  jeg mener vi havde den sidste lugedag i starten af oktober, hvor de lyserøde roser blev 
klippet helt ned og dermed er klar til 2016. Vi har plantet et nyt pæretræ af sorten Clara Friis. Vi 
har fået tilbudt og sagt ja tak til et nyt Æbletræ af en fritidssamsing, Mogens Hindsberger. 
Hverremosevejen 31. Træet er selvsået, en mutation og kviste herfra fremdrives på Pometet og vil 
blive overdraget når det er stort nok. Et mindre rosenbed er nedlagt og i stedet tilplantet med 
Høstanemoner fra Åses have. Roserne brugt til at udfylde tomme pletter i et andet bed. 
 
Mange bække små… eller mange frivillige flittige hænder… 
Rene Jacobsen vil, uden vederlag, klippe de små hække for os, her i starten af april. Jørgen klipper 
græsset for os til favørpris. Gregers klipper de store hække og skifter pærer i lamperne, smører 
møblerne. Sven-Erik og Claus tager affaldssækkene til storskrald og vi andre Solvejg. Kirsten B. 
Kirsten E. Ingeborg. Vibeke. Jette. Åse. Anne. Elisabeth. Carla og undertegnede  sørger for at 
Byhaven holdes i topform.  
 
 
Og sådan gik endnu en sæson i Byhaven og sådan vil forhåbentlig mange mange sæsoner gå 
fremover. Vi har her 1.marts afholdt vores årlige Generalforsamling med mad fra Bryggeriet, 
sponsoreret af Borgerforeningen. Lugedagen blev flyttet til onsdage kl. 9.30 dvs. vi mødes 1.gang i 
morgen. Fremover uden SMS er fra undertegnede om klokkeslæt, kageturnus. aflysninger o.l. vi 
satser på at det ligger os så meget i blodet at mødes i Byhaven hver uge hen over sommeren og 
efteråret at den slags påmindelser er ganske unødvendige. Jeg vil fremover ikke mere skrive uge 
rapporter , men lade en ny Lugekone komme med sin beretning til næste års generalforsamling.   
Vi i Byhaven er et af de mange små hjul, som også udgør Nordby Borgerforening med dens mange 
gøremål og det er vi både glade og stolte over, men uden en velfungerende og hårdt arbejdende 
bestyrelse gik det slet ikke, så stor tak til jer.  Tak. 
 
                                                       Gurli´s beretning omkring Byhaven 2015 
                                                   Nordby Sogns Borgerforenings generalforsamling 29.marts 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
       
       
       



       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 

 

 

 

 

 


