Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 27.10.2015
Tilstedeværende: Finn, Kirsten, Merete, Solvejg og Vita.
Afbud fra Alexander og Jette.
Mødested: Nordby Gamle Posthus.
Traktement: Kirsten.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 13.
2. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 19.8.
Referatet blev godkendt.
3. Kommunens høringer (affaldsplan, planstrategi)
Affaldsplanen for 2016 til 2024 kan især blive en udfordring for sommerhusområderne.
Finn har aftalt et møde med en person fra kommunen angående planen.
Bestyrelsen vedtager at skrive under på en indsigelse til Planstrategi 2015, som
borgerforeningerne i hhv. Ørby og Tanderup har udarbejdet. Foreningerne vil gerne have
udbygget vej- og stinettet på Samsø.
4. Foredrag 3. 12 og efter nytår
Den 3. december holder Peter Jakobsen foredrag i konfirmandstuen. NSBF står for
arrangementet. Der fremkom 3 forslag til lokale foredragsholdere i det nye år.
5. Køkken
Elektrikeren er færdig med sit arbejde i tekøkkenet på Nordby Gl. Posthus, og smeden går
snart i gang. Møbler og lamper er indkøbt.
6. Sct Poulsmødet 2016
Da såvel formanden som næstformanden er bortrejst på det sædvanlige tidspunkt for
mødet (så tæt på den 25.1 som muligt), påtager Kirsten sig at lede mødet. Merete sender
en invitation til KB.
7. "Julebusser"
NSBF afventer nærmere besked fra handelsstandsforeningen.
8. Juletræer
Merete kontakter Bryghuset for at høre, om foreningen som sidste år kan købe 2 juletræer
der. Opsætningen fastsættes til 26.11. kl. 10.
9. 1. søndag i advent

NSBF påregner, at traditionen med et fælles arrangement med Ringerlauget fortsætter
uændret.
10. Godteposer
Også her fortsættes traditionen.
11. Dansk Naturpark
Grønt Råd går ikke ind for tanken, og kommunen mener ikke at have råd i øjeblikket.
12. Næste møde
8.12.2015 Traktement: Vita.
13. Opsigelse af kontoen i Danske Bank
Bestyrelsesmedlemmer skriver under på en opsigelsesanmodning.
14. Evt.
Medlemstallet er pt på 287.
Alstrup Havnekor vil gerne komme og underholde i NSBF.
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