NSBF. Dagsorden d. 21.08.19 kl. 20.00 Nordby Bibliotek
Forventede deltagere: Benjamin, Alexander, Merete, Finn.
Afbud: Lise, Kirsten, Karen
Traktement: Merete.
1) Valg af ordstyrer.
Finn
2) Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19/6-19.
Godkendt, det skal rettes at Alexander havde meldt afbud til sidste møde.
4) Kommunalbestyrelsesmødet hos os i Nordby ti. d. 27. aug. kl.17.30
Arrangementet sendes ud på mailinglisten. Der skal findes en løsning på borde.
Merete står for forplejning. Der bestilles smørrebrød fra bryggeriet til natmaden.
Bestyrelsen mødes på biblioteket og sætter op kl 15.30
Work.Play.Nordby udlåner service til arrangementet.
5) Dark sky
Dark Sky starter stille og roligt op igen. Derfor efterlyser borgerforeningen flere
ildsjæle og frivillige til at være med på projektet. Vi sender et opslag ud via
nyhedsbrevet og på facebook.
Der er planlagt en fuldmånetur d. 13 oktober.
Der er møde på biblioteket med Darks Sky gruppen d.10 september.
6) Nordby Strand - ansøgninger + opdatering
Borgerforeningen fik desværre afslag på NRGi ansøgning til at få lagt strøm ind på
ridebanen. Finn står for at få bygget en vogn til at ligge broen op på når den skal op
af vandet i september. Der undersøges også muligheder for at få sat et skur op til
aktivitetudstyret ved ridebanen, tingene står pt i Benjamins kælder.
Finn laver en indkøbsliste til videre arbejde.
Benjamin følger op på budgettet så vi kan se hvor meget der er tilbage.
Brolauget søger flere hjælpere til at tage broen op på land - gerne 6 mand.
Benjamin arrangerer møde i brogruppen.
7) Trafikgruppen Nordby, trafik i Mårup - opdatering
Karen beretter: Der er intet nyt at berette om trafikken i Nordby. Gruppen forventer at
holde møde i september.
Merete har fået svar fra Marcel Meijer at en omkørselsvej ikke er mulig da der skal
laves hel ny vejkasse og nyt projekt.

8) Ballebjerg 100 år (2020) + tilstand af bygningen - puljer - tage fat i Visitsamsø
Benjamin kontakter Jacques mht en artikel i Feriemagasinet omkring Ballebjerg og
de 100år. Det er besluttet at kontakte en håndværker mht at reparere vinduerne, vi vil
gerne gerne have dem slebet og malet. Ydermere vil vi gerne have facaden behandlet
for røde alger og derefter malet.
Finn arbejder på loftet indendørs og gør det flot igen.
Gregers søger penge hos Salling Fonden til reperationer og 100 års arrangementet.
Bestyrelsen undersøger andre muligheder for tilskud til fejringen i sommeren 2020.
Toilettet på ballebjerg er ejes muligvis af Naturstyrelsen, vi tager derfor kontakt vedr
at få en ny sat op.
9) Kontingent og kontingentsystem 2020 - opdatering
Alexander kigger videre på et system til næste møde.
10) Gadekæret, opdatering på ruser og fangst og gruppe.
Der er fanget omkring 300 guldfisk og der arbejdes på at lave en lille gruppe der
tager sig af opgaven fremover.
11) Evt.
Ingen evt.
12) Næste bestyrelsesmøde.
Næste møde er det 24 sept kl 20 på biblioteket. Merete melder afbud. Alexander tager
forplejning med.

