
Årsberetning marts 2018 til marts 2019 

 

Efter generalforsamlingen i marts 2018 konstituerede bestyrelsen sig med  

Merete formand, Benjamin næstformand, Alexander kasserer, Kirsten 

sekretær, Finn alm. medlem. Tove og Lise er suppleanter. 

 

På generalforsamlingen var det blevet bestemt, at badebroen ikke mere 

skulle i vandet, da den var udtjent efter 10 år, selv om der var mange, der 

beklagede den beslutning og gerne ville have en ny badebro. Men det er jo 

frygteligt dyrt, så derfor skulle vores første arbejde være at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling for at få vedtægterne ændret, så der ikke 

mere stod i § 2, at foreningen sørger for opsætning/nedtagning af 

badebroen ved Hverremosevej.  

Dette blev dog udsat, da Finn var blevet opmærksom på, at der var 

mulighed for at søge penge til en ny bro fra Nordeas Kystpulje. 

Finn og Benjamin er ildsjælene i projektet, så det fortæller de om.  

 

 

I det forløbne år har bestyrelsen holdt 7 bestyrelsesmøder, og ved siden af 

af det har vi samarbejdet ved hjælp af mails. Vi har rengjort 

Ballebjergtårnet og sørget for flagning på officielle flagdage. Vi (Gregers) 

har renoveret borgerforeningens udlejningsstole, vi har godt 100 stole, og 

Mike og Lise, Søholm Opera, har været så venlige at lægge lade til til 

opbevaring. Vi har søgt penge fra fonde, vi har holdt møder med 

kommunen og med andre borgerforeninger om stier. Sammen med 

kommunen holdt vi et borgermøde d.20.april  på Nordby gamle Posthus og 

Bibliotek om cykelsti, parkering og toiletter og også kloakering. Vi har 

samarbejdet med Lena Bjørn om hendes projekt Samlings ø Samsø og har 

været med til at søge fondsmidler til det. Vi glæder os meget til at 

overvære slutresultatet, en slags teater i ord og toner. Vi arrangerede en 

Mårup Sommerfest i august sammen med Cafe Høst. Desværre blev vi 

nødt til at aflyse pga. for få tilmeldte. 

 

Danmarks Naturfredningsforening afholdt deres årlige affaldsindsamlings- 

dag den 22. april, og Nordby Sogns Borgerforening var som sædvanlig 

med fra Sejlerstuen i Mårup Havn. Det stod Finn, Kirsten og Tove for. 
 

 



Grundlovsdag var det rigtig dejligt vejr til at holde traditionen med 

grundlovsmøde på Ballebjerg. Inge-Dorthe Larsen ville ikke holde tale, 

men hun ville rigtig gerne snakke om og diskutere nogle udvalgte 

paragraffer fra Grundloven, så det kom der en god snak ud af. Tove 

Thulstrup på fløjte og Teddy Farver på harmonika sørgede for, at det var 

godt at synge, og bagefter kunne vi hygge os med lagkage og kaffe/te. Der 

er så smukt på Ballebjerg, og selv om vi var mange, kan der sagtens være 

endnu flere med. 

 

Benjamin, Finn og jeg har et rigtig godt samarbejde med Energiakademiets 

Peter Christensen og Michael Kristensen om Dark Sky. Det er godt at 

sætte fokus på at beskytte og bevare vores mørke områder, som er ved at 

være en mangelvare, der er alt for mange steder, hvor man ikke kan opleve 

stjernehimlen pga. lysforurening. 12. juni havde vi et spændende og 

inspirerende borgermøde på Stay by Stage, hvor vi havde besøg af Tom 

Axelsen fra Møn og arkitekt Nynke Rixt fra Holland. Begge fortalte om 

deres projekter, og Peter fra Energiakademiet fortalte også om Night Leigt 

projektet. Den 10. oktober skulle vi have en stjerneaften i Kragemosen. Og 

vejret var i den grad med os, så det blev virkelig en stjerneaften. Vores 

hyrede bus samlede folk op i Ballen og i Tranebjerg og kørte dem til P-

pladsen ved Kragemosen ude i Nordby Bakker. Der var også mange, der 

selv kom kørende. Så gik vi i mørket af grusvejen ud til den valgte plads 

nord for Kragemosen. Her var der en kok, der havde lavet suppe til os, den 

skulle varmes over et bål. Der var mange, der fortalte noget. Peter bød 

velkommen, Helge fortalte om stjernehimlen, Bjarne fortalte om området, 

Roland om insekterne, kokken om maden, som smagte fortræffeligt, og 

Søholm Opera ved Lise og Mike sang smukke sange om mørke og stjerner. 

Og vi andre kunne bare lægge os ned i græsset eller bøje nakken bagover 

og nyde den fantastiske stjernehimmel. Det var en rigtig vidunderlig aften. 

Til sidst kørte bussen folk tilbage til sydøen. Peter sagde, at der var en helt 

euforisk stemning i bussen. 

 

Allerede 21. oktober skulle der igen være fest i gaden, for da skulle vi fejre 

Byhavens 10 års jubilæum og indvie ”paraplyen”. Paraplyen begyndte sine 

dage som midlertidigt tag på Klokketårnet, fordi tårnets vægge skulle tørre 

ud, inden renoveringen af det kunne begynde. Bagefter fik Gurli og de 

andre lugekoner den gode ide, at taget kunne genbruges som en paraply 

eller lysthus i Byhaven. Ideen blev til virkelighed godt hjulpet og 



sponsoreret af en masse gode folk, Reinholdt, Bent Sjørslev, Sven Erik 

Hansen, Steen Lanther og Jyske Bank, som sponsorerede projektet med 

12000 kr. 

Festen begyndte i Byhaven, hvor vi drak bobler og sang de gamle 

lugekonesange fra indvielsen i 2008 som Teddy Farver spillede til, 

bankdirektøren fra Jyske Bank overrakte pengesækken, og der blev taget 

billede med alle lugekonerne. Så gik vi over på Kroen, hvor vi fik kaffe og 

kage, sang flere sange, hørte taler og råbte hurra. Der var 65 gæster og 

Gurli Hansen, Ulla Fredsøe og Gregers Beck, som havde ”opfundet” 

Byhaven blev rost for det gode initiativ. 

 

Men tiden går så hurtigt, og snart blev det tiden at tænke på juletræ og 

julelys. Det tog Benjamin, Finn, Kirsten og Tove sig af. 
 

 

Den 6. december blev vi indkaldt til Samsø Fondens årlige uddeling af 

fondsmidler på Perlen. Vi var meget spændte på, hvor mange penge vi fik, 

for vi havde søgt en masse penge til nye støbejernsvinduer til Ballebjerg-

tårnet. De trænger til udskiftning inden de bliver 100 år i 2020. Vi blev 

meget glade for de 15000 kr. vi fik, selv om der er et stykke vej op til de 

nødvendige penge endnu.   
 

Den 24. januar holdt vi det årlige Sct. Poulsmøde på Stay by Stage, 

Nordby Kro. Det er dejligt, at hele kommunalbestyrelsen hvert år vil 

komme hele den lange vej op til os. Peter Lund var ordstyrer, og det var et 

rigtig godt møde med mange gode spørgsmål og diskussioner. Der var ca. 

90 mennesker til Sct. Poulsmødet.  
 

Nu vil Gurli fortælle om Byhaven. Men inden vil jeg gerne sige mange 

tak til de mange , der bakker op om NSBF. Tak til alle medlemmerne, tak 

til bestyrelsen, tak til alle der hjælper os med arbejde, materialer, penge 

osv. Det er rigtig dejligt at være i en forening, som så mange støtter.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 


