
Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 22. april 2015 

Tilstedeværende:  Alexander, Finn, Kirsten, Jette, Merete, Solvejg. 

Afbud fra Vita. 

Mødested:  Først kort møde nord for Carlos savværk og derefter selve mødet på Nordby Gamle 
Posthus. 

Traktement: Merete. 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et pkt. 9: Bål på Ballebjerg. 
 

2. God foreningspraksis 
Finn undskyldte, at han var kommet til at videresende en intern mail.  
 

3. Badebroen og vores forventninger omkring den og mødet med Jens 
Der var enighed om, at det kunne blive nødvendigt at droppe badebroprojektet, hvis 
isætning, optagning og vedligeholdelse af broen blev for dyr. 
 

4. Kl. 20.30 møde med Jens Kjeldahl om badebroen 
Jens mener, at den 5 års kontraktperiode er udløbet, da broen har været sat ud og taget 
ind i alt 5 gange, hvorimod NSBF er af den mening, at de 5 år først begyndte at tælle fra 
datoen for første udsætning. Der var dog enighed om, at der måtte kunne findes en løsning 
for indeværende år, og Jens ville komme med et udspil samt et tilbud på, hvad firmaet skal 
have for en fremtidig kontrakt.  
 

5. Godkendelse af referaterne af bestyrelsesmødet den 3. marts samt af 
generalforsamlingen og det konstituerende møde den 24. marts 
Alle 3 referater blev godkendt. 
 

6. Ruter til kontingentopkrævning. 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer fik tildelt en rute. 
  

7. Grundlovsdag 
 Merete prøver at finde en taler. 2 mulige emner blev foreslået. 
  

8. Foredrag 
Tirsdag den 12.5. kl. 19.30 vil Kirsten Asmussen og Birthe Lange tale om præstefruer 
gennem tiderne.  

 

 

 



9.  Bål på Ballebjerg  

     I anledning af 70 årsdagen for afslutningen af 2. Verdenskrig arrangerer Center for  

     Aarhus Bugt en sejlads om eftermiddagen den 5. maj med 7 træskibe fra Tunø til 

     Ebeltoft (Fregatten Jylland). SFBF er blevet spurgt, om foreningen i den forbindelse 

vil tænde bål på Ballebjerg. Bestyrelsen var positivt indstillet, og 2 medlemmer kunne levere 
ved til bålet...      

10. Næste møde 

2. september kl. 1930.   

 11. Evt. 

Sidste gratis hjertestarterkursus bliver 19.8. 

Merete vil indhente tilbud på VVS-arbejdet, så indretningen af tekøkkenet i Nordby Gl. Posthus 
kan komme i gang. 

Der blev udtrykt ønske om at genindføre sangaftener. 

 

Ref.: SW 

 

 

 


