
 

 

NSBF årsberetning 2016  

Det forgangne år har været et usædvanligt travlt år, så jeg vil gerne begynde med at sige mange tak 

til bestyrelsen for jeres gode arbejde.  

 Generalforsamlingen i 2016 forløb godt med ca. 30 deltagere. Det eneste nyvalg var Tove 

Sørensen, der blev valgt som suppleant. Efter generalforsamlingen kom formanden for teknisk 

udvalg Michael Kristensen og gav et kort oplæg om situationen netop nu, hvorefter der var en god 

og livlig debat, hvor vi bl.a. blev enige om, at vi skulle arrangere et borgermøde om ønsker til 

infrastruktur.  

Foreningen konstituerede sig sådan:  

Formand                           Merete Hammeken  

Næstformand                    Solvejg Waldstrøm  

Kasserer                            Alexander Janz  

Bestyrelsesmedlemmer    Jette Pedersen og Kirsten Erbou  

Suppleanter                      Finn Leth Hansen og Tove Sørensen  

I løbet af året har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder.  

Først i april havde vi en god H.C. Andersen Eventyraften med musik, sang, oplæsning m.m. med 

Steffen Kjærulf Schmidt.  

17. april havde vi vores årlige affaldsindsamling. Vi mødtes som sædvanlig i sejlerstuen i Mårup 

Havn. Desværre var vejret ikke særlig godt, men alligevel kom der 18 personer, som samlede 

masser af affald sammen. Bagefter hyggede vi os med frokost i sejlerstuen.  

Alle, der er medlemmer i Nordby Sogns Borgerforening, er medejere af Ballebjerg med tårn, så det 

kan I godt fortælle, når i tager familie, venner og gæster med derop. Men Ballebjerg er også en stor 

post på borgerforeningens budget, og i  forsommeren ofrede vi igen mange penge på 

Ballebjergtårnet, godt 18.000 kr. Vi har i en del år haft vrøvl med, at der trængte vand ned i 

murværket. Nu har vi igen fået repareret og haft en fagmand til at lægge et meget tykt lag epoxy på 

vægtergangen, så nu håber og tror vi på, at det kan holde vandet ude.  

Grundlovsdag blev som sædvanlig fejret på Ballebjerg, hvor tidligere biskop Erik Normann 

Svendsen holdt en rigtig god grundlovstale. Solen strålede, Tove Thulstrup og Teddy Farver 

spillede, og lagkagen smagte dejligt, så det var en meget vellykket eftermiddag.  

Fredag d. 1. juli fik vi en ekstra arbejdsopgave, da DR havde spurgt, om vi ville være med til at 

arrangere byfest Ved Kæret i anledning af, at de skulle sende den direkte udsendelse ”Mit 

Sommerliv” derfra. Vi gik i gang med planlægningen og sammen med NUI og mange hjælpsomme 

borgere fik vi stablet et rigtig godt arrangement på benene. Der var maser af boder, både med mad 

og drikkevarer, pigekor fra Friskolen, musik og sang, spillemænd, folkedans og fællesdans, så der 

var noget for enhver smag. Vejret artede sig, trods trusler om regn, heldigvis godt. Der kom rigtig 

mange, og alle hyggede sig gevaldigt. Så selvom det havde været et hårdt arbejde, syntes vi, det var 

en dejlig sommerfest.  



 

 

I bestyrelsen er vi meget fokuserede på vores 3 B´er: Ballebjerg, Byhaven og Badebroen (nævnt i 

den rækkefølge hvori de er kommet ind i foreningen). Igen i  

sommer har badebroen været til glæde for mange, og vi håber, den kan holde og give glæde i en del 

år endnu.  

Den 20. august rundede maraton løberne Nordby, og denne gang var det Niels Olsen og Vivi og 

Bent, der tog vandtørnen ud for Friskolen.  

I august havde vi også besøg af filialdirektøren fra Danske Bank i Odder, som gerne ville se 

tekøkkenet, som vi har lavet i biblioteks og posthusbygningen, fordi Danske Banks Samsøfond 

havde givet os 10.000 kr. til projektet året før.  

NSBF var vært for afholdelse af det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 30. august på Det 

gamle Posthus og Bibliotek. Der var et godt fremmøde af tilhørere, og bagefter kunne man stille 

spørgsmål til politikkerne. Bl.a. blev de lange køer af busturister uden for Nordbys 2 offentlige 

toiletter diskuteret. Politikkerne så også vores nylavede tekøkken, så de kunne se, at vi bruger 

bygningen godt.  

Kultur på hjul i Nordby skulle løbe af stabelen lørdag d. 10. september kl. 9.45- 16.00. Heldigvis 

var det strålende solskin. Der var 25 tilmeldte. Fra Friskolen gik vi på en dejlig byvandring i 

Nordby guidet af kulturformidler Pernille Stentoft, som i forvejen havde opholdt sig i Nordby og 

havde allieret sig med mange forskellige folk fra byen og havde forberedt sig vældig godt, så det 

blev en meget spændende byvandring på næsten 3 timer. Så skulle vi tilbage til Friskolen og have 

en  velfortjent frokost. Bagefter skulle formiddagens indtryk omsættes til et kunstværk med hjælp 

fra kunstner Joaquin Zaragosa. Alle hyggede sig gevaldigt med at tegne og trykke. Til sidst var der 

fernisering på kunstværket og en afslutningskoncert, hvor Anders Graae sang sin nye Nordbysang. 

Til ferniseringen og koncerten var der åbent hus, og der kom en del folk. Det blev en rigtig dejlig 

dag, og man kan se filmen fra vandringen og høre sangen på vores hjemmeside www.nsbf.dk  

I efteråret begyndte vi at planlægge det borgermøde, som vi havde aftalt på vores 

generalforsamling. Men bedst som vi var i gang, hørte vi om den gruppe, der var ved at planlægge 

noget tilsvarende, så derfor sluttede vi os til dem. Det mundede ud i det meget velbesøgte stormøde 

på Friskolen den 10. november, hvor der var en overvældende deltagelse med 70 fremmødte. 

Stemningen var utrolig god. Her blev det bestemt, at vi skulle koble os på det borgermøde, som 

Kommunalbestyrelsen ved Irene Lassen ville holde i Nordby den 5. dec.  

Mødet den 5. dec., Workshop om visioner for Nordøen, blev også meget vellykket. Der var 50 

deltagere. Der blev lavet grupper, der arbejdede med cykelstier, trinbræt i Mårup, parkering i 

Nordby og bilfri Nordby, cirkulær økonomi, kunst og kultur og en eventgruppe. Flere af grupperne 

fortsætter arbejdet, så det ser lovende ud.  

Vi har ikke været så flittige til at holde foredrag i det forløbne år pga de mange andre ting; men den 

21. nov. havde vi nr. 2 foredrag. Det var kunstmaler Jeppe Jeppesen, og aftenen foregik i Jeppes 

atelier. Det var en meget spændende og dejlig aften.  

Så var det også ved at være tiden til at få juletræerne rejst. 1. søndag i advent slog vi os som 

sædvanlig sammen med Ringerlauget, men denne gang skulle vi både fejre genindvielsen af 

klokketårnet og tændingen af juletræet. Det blev et helt tilløbsstykke, og der var næsten 100 

mennesker, der rundede klokketårnet og var inden om til kage og kaffe på Biblioteket, så det var 

godt, Ringerlauget havde bestilt masser af kage. Der kan vist heller ikke være nogen, der er 

utilfredse med klokketårnet, så flot som det er blevet.  



 

 

I december fik vi brev fra Samsø Fonden om, at vi fik 5000. kr. til tilskud til en dør øverst i 

Ballebjergtårnet. (Reinholdt har lavet den, og nu er den sat i og ser flot ud.)  

I december var vi også med ved Friskolens dans om kæret, og borgerforeningen delte som 

sædvanlig slikposer ud til eleverne og også, desværre for sidste gang, til Skovbørnehavens børn.  

Vi er kede af, at Skovbørnehaven lukkede, men til gengæld glæder det os, at Friskolen har taget 

udfordringen op og har etableret en børnehave, da det er vigtigt for Nordøen at have 

pasningsmulighed. Derfor har foreningen støttet initiativet med malerarbejde og 1500 kr. til hjælp 

til indkøb af maling.  

Den 23. januar afholdt vi det årlige Sct. Poulsmøde med kommunalbestyrelsen. Den positive 

stemning og interesse fra de 2 afholdte borgermøder holdt sig stadig, og der var ca.70 til mødet. Der 

var mange gode spørgsmål til politikkerne, og debatten var livlig og engageret.  

I slutningen af januar blev vinterlysene slukket og juletræerne taget ned.  

Nu er der så igen generalforsamling, og et godt og positivt år er gået godt. Men det kan kun lade sig 

gøre, fordi der er så megen positiv opbakning fra alle jer medlemmer. Mange tak for det. Og også 

mange tak til alle de mange frivillige hjælpere, der gennem året på mange forskellige områder giver 

et nap med. Det er rigtig dejligt, og uden dem var der nok ikke megen forening.  

Nu vil jeg give ordet til et par lugekoner, der vil fortælle om de mange frivillige arbejdstimer, der 

bliver lagt i Byhaven.  

 


