NSBF. Dagsorden d. 06.02.18 kl. 19.30 på Nordby Bibliotek.
NSBF. Referat fra d. 06.02.18
Deltagere: Finn, Merete og Kirsten.
Traktement: Kirsten.
Vi skal huske, at da referatet skal på vores hjemmeside, skal det skrives ind i
dagsordenen.
1) Valg af ordstyrer. Finn.
2) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt med følgende tilføjelser til
dagsordenen pkt. 13: Foredrag d. 15.2 med Søren P. Kjeldahl. Ideer til
opbevaring af borde og stole. Flagning på Ballebjerg. Opdatering af
hjemmeside.
3) Godkendelse af referat fra d. 2/1-18. Godkendt.
4) Evaluering af Sct. Poulsmødet. Vigepladser på Vestre Ringvej. Alm. drøftelse
af mødet, som forløb til alles tilfredshed. I alt ca.80 deltagere. NSBF kan ikke
tage stilling til spørgsmålet om etablering af vigepladser på Vestre Ringvej.
Spørgsmålet om bosætning på Nordøen, evt. anbefaling af etablering af flere
lejeboliger drøftes på næste møde.
5) Dark Sky Area. Se mail fra 4/2. Henvendelse fra Michael Kristensen,
Energiakademiet, med opfordring til at NSBF fremover deltager i EU- projekt
Night Light. Dette projekt handler om lysforurening, og man stiler mod at
etablere såkaldte Dark Sky områder. Repræsentanter fra 7 europæiske regioner
besøgte Samsø i sommer, og man vurderer Nordsamsø som en optimal
lokalitet. Derfor foreslår M.K., at NSBF er vært for et borgermøde om
lysforurening i løbet af i år. Repræsentanter fra NSBFs bestyrelse inviteres til
møde i uge 8 på Energiakademiet. Vi vil gerne deltage.
6) Generalforsamlingen. Suppleant? Priser på reparation og ud- og indtagning af
broen (Finn). Emner til diskussion efter selve generalforsamlingen? 13. marts
kl. 19.30 på Øko. Bryghus. På valg til bestyrelsen er Jette og Kirsten. Jette
modtager ikke genvalg. Suppleanterne, Benjamin og Tove er på valg hvert år.
Vi foreslår, at Benjamin stiller op til bestyrelsen. Merete prøver at finde en, der
vil stille op til suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen. Merete finder det ønskeligt, at vedtægterne ændres, så der
kan vælges fra 1 til 3 suppleanter. Forslaget blev ikke vedtaget. Der var ingen
forslag til indlæg efter generalforsamlingen; vi besluttede, at Merete
opsummere nogle af de punkter, vi ikke nåede på Sct. Poulsmødet. Badebroen:
Finn undersøger (v. Kjeldahl) udgifter til reparation, udsætning og optagning.
7) Affaldsindsamlingen den 22. april. Merete sørger for annonce, Finn for selve
indsamlingen, Kirsten for traktement.

8) Medlemsliste? Kontingentopkrævning? Gode ideer? Finn skriver
medlemslisten ind i nye excelark. Kontingentet kan som sædvanlig indbetales
på Det Øko. Bryghus og på Det Gamle Posthus/Bibliotek og på netbank. Vi vil
også igen komme påmindelser om medlemskab og kontingent i alle postkasser.
9) Skal NSBF overtage juletræet ved gadekæret? NSBF tager fremover også
hånd om dette – ligesom juletræet ved Posthuset.
10) ”Paraplyen” i Byhaven. "Paraplyen" er navnet på det gamle midlertidige tag på
klokketårnet. Vi har søgt midler i Jyske Bank til betaling af bygning af et lysthus i
Byhaven. Hvis disse ikke bevilliges, vil NSBF afholde udgiften. Merete vil sammen
med Gurli bede Reinholdt om at udfærdige et budget herfor.
11) Årsplan. Årsplanen for NSBF´s aktiviteter er gennemgået.
12)
Næste møde. Afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 13.
marts.
13)
Evt. Samske Livstykker. Lyskæden ved Kæret. Genbrugs-vinduer til
Ballebjerg. Grundlovsdag. Annoncer. Lena Bjørn er ansvarlig for hele
projektet Samske Livstykker, også økonomien. Lyskæden ved gadekæret er
overtaget af NSBF og betalt, og fremover betaler NSBF også strømmen.
Gregers har en kontakt, som er på jagt efter genbrugsvinduer til Ballebjerg.
Taler grundlovsdag – Morten Østergård eller Kirsten Brosbøl, Merete
kontakter dem. Finn kontakter Samsø Posten for at høre om deres
prisberegninger på annoncer. Foredrag 15/2. Merete sørger for annonce, Finn
tager sig af stole mm., Kirsten sørger for traktement. Spørgsmål vedr.
opbevaring af borde og stole udsættes til næste møde. Alexander opfordres til
fortsat at have ansvaret for flagning på Ballebjerg. Benjamin snakker med
Harly om opdatering af hjemmeside.

