t af generalforsamling i NSBF d. 13. marts 2018
27 deltagere
1. Valg af dirigent.
Valg af
stemmetællere.
Inge-Dorthe Larsen blev valgt som
dirigent.
udsat til der evt. viste sig behov for dem.

Valg af stemmetællere blev

2. Formandens beretning v.
Merete.
Anvendelse af Ballebjerg
til særlige arrangementer f.ks. bryllupper blev diskuteret. I de tilfælde, hvor den øverste del af
vejen afspærres, anbefalede generalforsamlingen at der også bliver hængt et skilt op på
afspærringen, hvor der står ”Vis hensyn – bryllup”
Beretning fra Byhaven v. Gurli
3. Fremlæggelse af regnskab v. Alexander. Regnskabet blev taget til efterretning.
4. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret i 2018.
5. Valg af
bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Kirsten Erbou og Jette Petersen. Kirsten Erbou blev genvalgt. Jette ønskede ikke
genvalg, i stedet for blev Benjamin Hansen valgt.
6. Valg af suppleanter.
Tove Sørensen blev genvalgt
Benjamin opstillede (af gode grunde) ikke, i stedet blev Lise Gommesen valgt.
7. Valg af revisor. Gurli Hansen blev genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant. Roland Jacobseb blev genvalgt.
9. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen om at nedlægge badebroen b) fra Gitte Reipurth og Henny
Blomquist om regulering af den tunge trafik på ringvejene c) fra Ruth Lange om en fladere
struktur i foreningen og åbne borgermøder - samt udviklingen af Nordøen og Nordby bl.a.
bosætning i fremtiden.
Alle forslag gav
anledning til megen og konstruktiv debat, som også kom til at brede sig ud over de afgrænsede
emner. Der blev til sidst formuleret beslutninger til bestyrelsens videre arbejde.
a) Nedlæggelse af badebroen: Generalforsamlingen vedtog at vedtage bestyrelsens forslag. Dette
kræver en vedtægtsændring, og der indkaldes til ekstraordinær genegalforsamling i denne
anledning inden medio maj.
b) Regulering af trafik på ringvejene: Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at arbejde
videre med den problemstilling der er skitseret i forslaget.

c) Forslag fra Ruth Generalforsamlingen vedtog af det almindelige arbejde i bestyrelsen bør
organiseres som tidligere. Desuden skal bestyrelsen indkalde til ”åbne kreative borgermøder”
Under dette punkt drøftede man bl.a. Friskolens lukning. Hvad gør vi ? Antallet af lejeboliger i
Nordby er lille. Hvad gør vi ?
10. evt. Fri debat.
Ref.: Kirsten Erbo

