
Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 4.1.17  

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

Mødested: Nordby Bibliotek.  

Traktement: Tove  

1. Valg af ordstyrer  

Finn.  

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Godkendelse af referatet fra den 1.11.16   

Referatet blev godkendt.   

4. Opfølgning af referat  

78 personer deltog i det første borgermøde, og i det næste var der 50 deltagere. Merete er med i 

cykelstigruppen. Til arrangementet i forbindelse med 1. søndag i advent og genindvielse af det 

renoverede klokketårn var der ca. 100 fremmødte.   

5. Nedtagning af juletræer  

30.1. kl. 9. Finn og Kirsten. Finn håber, at Keld også kan deltage.   

6. Lyskæder i træer ved gadekæret? (forslag fra Ruth Lange)  

Finn undersøger, hvad sådan et projekt vil koste.  

Næste jul anvendes 2 eksisterende træer i Byhaven til lyskæderne i stedet for et juletræ.  

.  

7. Øverste tårndør skal udskiftes  

Samsø Fonden har givet 5 000 kr. til formålet, men den anslåede udgift er 7 000 kr. + moms. 

Merete spørger Reinholdt, om han vil påtage sig opgaven.  

Ved lejlighed skal det undersøges, om bænkene i tårnet kan afmonteres, da de trænger til at blive 

slebet ned og olieret.  

8. Sct. Poulsmøde mandag den 23. januar  



Merete kontakter Sven-Erik (ordstyrer) og Ingeborg (musik).  

 Forskellige mulige emner blev nævnt: Hurtigruten, toiletter, cykelstien, ressourceplan for  

Nordøen, elever på Friskolen skal betale buskort.  

Foreningens medlemmer får tilsendt emnerne på forhånd.  

Den nye Nordbysang findes på NSBF’s hjemmeside. Hvis den skal synges på mødet, bør 

bestyrelsesmedlemmerne nok øve sig inden.  

9. Generalforsamling inden udgangen af 1. kvartal  

 28. marts på Nordøens Restaurant.     

På valg er Alexander, Solvejg og Merete samt suppleanterne Finn og Tove. Revisor Bent     (+ 

Roland). Solvejg genopstiller ikke.  

Finn havde lavet et forslag til vedtægtsændringer, som blev gennemgået. Det drejer sig om 

tegningsret og hæftelse samt kosmetiske ændringer. Han sender forslaget til samtlige 

bestyrelsesmedlemmer.   

10. Næste møde  

 21. februar 2017 kl. 19.30 på Biblioteket.  

 Traktement: Kirsten.   

11. Evt.  

Det blev vedtaget at byde de nye butiksindehavere i Nordby velkommen med en plante fra NSBF. 

Solvejg påtog sig opgaven.  

Merete omtalte problemet med store vandpytter på Mårup Skolegyde. Finn prøver at finde årsagen.  

Der var 20 deltagere i et hyggeligt værkstedsbesøg hos Jeppe Jeppesen.  

Ref.: SW  

 


