NSBF. Dagsorden og referat
d. 08.05.18 kl. 19.30 på Nordby Bibliotek.
Forventede deltagere: Benjamin, Finn, Merete, Lise, Tove.
Afbud fra Kirsten og Alexander
Traktement: Merete.
Vi skal huske, at da referatet skal på vores hjemmeside, skal det skrives ind i dagsordenen.
1) Valg af ordstyrer og sekretær.
Benjamin ordstyrer, Finn sekretær
2) Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
3) Godkendelse af referat fra d. 27/3-18.
Godkendt
4) Evaluering af affaldsindsamlingen den 22/4.
Et godt fremmøde (21 indsamlere) mindre affaldsmængder end de foregående år. Men gode
sandwicher til frokost.
5) Borgermøde ti. d. 12. juni om Dark Sky Area. Mødetid og sted?
Stay by Stage er booket. Vi satser på aftenmøde. Kaffe og kage by Stage. Øl og vand kan købes.
6) Grundlovsdag.
Inge-Dorthe er i spil med en god idé. Lagkager af Merete. Vi mødes klokken 15:00
7) Dialogmøde med kommunen ti. d. 15. maj. Kirsten er ikke på øen.
Finn tager mødet.
8) Sedler til kontingentopkrævning og uddeling i postkasserne.
Alexander får besked på antal mm. Satser på uddeling i uge 21.
9) Skal vi have åben kommunalbestyrelsesmøde i 2018 eller 19?
Ja tak, vi vil meget gerne i sidste halvdel af 2018

10) Ansøgning badebro.
Finn opklarer priser/løsninger, Benjamin finder på plausibel aktivitet/aktiviteter der kan bære
projektet.
11) Kan vi overkomme at gøre noget ved Ballebjerg og evt. hvornår?
Finn melder klar til en fællesindsats på det løse kalk
12) Byhaven bliver 10 år.
Lugekonerne ønsker jubilæumsfest og lugekonesang i september (det er i juni, der er gået 10 år)
13) Drøftelse af trafikregulering i Nordby
Vi kan ikke se en løsning med ensrettet bustrafik på ringvejene.
Vi ønsker stadigvæk, at kommunen køber Henning Kjærs grund til flere parkeringspladser
14) Evt.
Vi har problemer med opbevaring af stole og borde når Friskolen lukker, gode ideer er velkomne
15) Næste møde.
Tirsdag den 14. August
Traktement Lise

