Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 5. januar 2015
Tilstedeværende: Aase, Alexander, Jette, Merete, Kirsten, Solvejg og Vita.
Mødested: Meretes sommerhus
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 28. oktober 2014
Referatet blev godkendt.
3. Flagdage 2015
Alexander påtager sig igen flaghejsningsopgaven. Ud over på de officielle flagdagdage, skal
der desuden flages den 31.5. (Sommer i By).
4. Nedtagning af juletræerne
Søndag den 1.2. kl. 10. Jette arver træerne.
5. Tildelte penge fra Samsø-fonden og kommunalt tilskud 2015
NSBF har fået 5 000 kr. fra Samsø-fonden. Det blev aftalt at købe 25 sangbøger og anvende
resten af pengene til køb af planter til Byhaven.
Solvejg deltager igen i år i dialogmødet med kommunen om tilskud til foreningen.
6. Dansk Naturpark
Der er tale om Friluftsrådets mærkningsordning, som gives for 5 år med mulighed for
fornyelse. Det har vist sig, at der er en mulighed for, at ikke blot Nordøen men måske hele
Samsø kan kvalificere sig til ordningen. Det kan være en god idé med et borgermøde om
sagen til foråret, evt. på Energiakademiet.
7. Kultur på hjul
De samske borgerforeninger har via Kommunens Erhvervsturistcenter medtaget en mail
om dette projekt, som omfatter hele Østjylland. Merete, Kirsten og Jette deltager 15.1. i et
møde desangående.
8. Foredrag ved Sigrid Hovmand
Sigrid har sagt ja til at holde et foredrag i sit værksted medio februar.
9. Velkomst til tilflyttere
Efter at have undersøgt, hvad øens tilflyttere får udleveret, vil bestyrelsen tage stilling til,
om NSBF skal gøre noget.

10. Generalforsamling i marts 2015
Datoen fastsættes til den 24. marts kl. 19.30 på Restaurant Nordby.
Suppleanter: Vita genopstiller, men Aase gør ikke.
Medlemmer: Alexander, Merete og Solvejg er på valg, og de opstiller antagelig alle 3.
11. Sct Poulsmøde manddag den 26. januar
Mødet holdes på Bryghuset. Merete spørger Ruth, om hun vil være ordstyrer, og Ingeborg,
om hun vil spille.
Forslag til emner: Samsø som Dansk Naturpark; bevarelse af Nordby Gl. Posthus; tung og
bred trafik gennem Mårup og Nordby; stadig ingen skiltning vedr. Nordøen som national
seværdighed; anvendelsen af LAG-midler.
12. Næste møde
3.3.2015 kl. 19.30 på Nordby Gamle Posthus. Jette sørger for forplejning.
13. Evt.
Murermester Erik Rasmussen har givet tilbud på reparation af Ballebjergtårnet i foråret
2015. Det lyder på mellem 2 500 og 3 000 kr. + moms.
Harly Frederiksen vil godt afløse Katja som vores ad hoc-IT-mand.
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