Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 1.11.16
Tilstedeværende: Alexander, Finn, Jette, Kirsten, Merete, Solvejg og Tove.
Mødested: Nordby Bibliotek.
Traktement: Alexander
1. Valg af ordstyrer
Alexander.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referatet fra den 27.9.16
Referatet blev godkendt.
4. Borgermøde torsdag den 10. november
Da det er for sent at få annoncen i næste Samsø Post, sendes pressemeddelelsen herom ud
som nyhedsbrev. Forhåbentlig kan såvel borgmesteren som Henrik Kjær og Anita Olsen
deltage. Der vil være en såkaldt facilitator til stede med henblik på, at mødet lettere kan
munde ud i et idékatalog.
5. Opsætning af juletræer
Finn spørger René, om han ved, hvor foreningen bedst kan erhverve 2 juletræer. Træerne
bør opsættes midt i uge 47.
6. 1. søndag i advent
I år er det den 27.11. Ved den lejlighed indvies det nyrenoverede klokketårn. Merete
kontakter Carsten Buchardt for at høre om planerne i den anledning, da NSBF og
Ringerlauget plejer at gå sammen om arrangementet i forbindelse med 1. søndag i advent.
Alexander vil undersøge, om kommunen har tænkt sig at deltage i festlighederne.
7. Godteposer
NSBF fortsætter traditionen med uddeling af godteposer efter Dansen om Kæret, som i år
er den 20. december. Annonce herom sættes i nyhedsbrevet.
8. Badebroen, skal vi fortsætte med den?
Det vedtages, at NSBF beholder broen i hvert fald 2017 med, da kontrakten for op- og
nedtagning også gælder for næste år. Derefter vil foreningen tage spørgsmålet op igen. Det
kan forhåbentlig reducere udgifterne til badebroen, når vi får sat et skilt op med en
opfordring til brugerne af broen om at donere et beløb via MobilePay til broens drift.
9. Gavekort på medlemskab til tilflyttere
Morten Herlev har spurgt, om kommunen fortsat må lægge et gavekort til 1 år gratis
medlemskab af NSBF i velkomstpakken til tilflyttere. Merete kontakter ham igen for at
tjekke, om der står, at man selv skal melde sig ind.
.

10. Næste møde
3. januar 2017 kl. 19.30 på Biblioteket. Traktement: Tove.
11. Evt.
Vi skal huske på næste generalforsamling at foreslå en vedtægtsændring vedrørende
tegningsret på vegne af NSBF. Finn påtager sig at finde en formulering.
Merete har talt med Jeppe Jeppesen, som gerne vil have foreningens medlemmer på
værkstedsbesøg den 14.11. Alexander medbringer projektor og lærred. Solvejg taler med
Gurli Hansen om et tilsvarende arrangement i det nye år.
Den 5.12 er der - med deltagelse af bl.a. Irene Lassen - borgermøde i Nordby angående
bosætning.
Merete inviterer kommunalbestyrelsen til Sct. Paulsmøde. Mødet forsøges som
sædvanligt lagt så tæt på den 25.1. som muligt.
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