
Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 2.6.16 

Tilstedeværende: Jette, Kirsten, Merete, Solvejg og Tove. 

Fraværende med afbud: Alexander og Finn. 

Mødested: Nordby Bibliotek. 

Traktement: Jette                                          

1. Valg af ordstyrer: Solvejg 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referatet fra 19.4.16  (herunder opfølgning af de forskellige beslutninger)  

Referatet blev godkendt. Vægtergangen er endnu ikke lavet, da håndværkeren har haft 

travlt. Kirsten havde et positivt indtryk af dialogmødet. De nye ballebjergbeviser er blevet 

trykt med flot resultat. 

 

4. DR-udsendelse ”Sommerliv” den 1. juli. 

I forbindelse med ovennævnte live-udsendelse, som sendes direkte fra gadekæret fra kl. 20 

til kl. 21, skal der arrangeres gadefest med madboder, musik og folkedans. Pia Kjærsgaard 

har valgt Samsø som sit feriested og har inviteret gæster i mobilstudiet. Sisse Fisker er 

programvært. Merete laver en pressemeddelelse til SamsøPosten. 

     

5. Kultur på Hjul den 10. september - www.kulturpaahjul.dk  

     Arrangementet foregår i 8 kommuner i Østjylland. Vi skal prøve at skaffe deltagere til  

     eventen her på Samsø, som finder sted på Friskolen. 

 
6. Badebroen 

Merete har nævnt for Jens Kjeldahl, at det er ved at tid til udsætning af badebroen. Hun 

sender også lige en mail. 

 

 

7. Borgermøde om Nordøens ønsker 

Kirsten og Merete har haft et indledende møde med Inge Dorthe. Det er tanken, at der skal 

holdes 3 borgermøder hen over efteråret og vinteren. Den første i uge 39. Hensigten med 

møderne er at formulere Nordøens overordnede, langsigtede ønsker i god tid inden næste 

kommuneplan. 



 

8. Forslag til foredrag til efteråret 

Følgende muligheder blev nævnt: Skipper Bach, Jeppe Jeppesen, Ulla Fredsøe og Søren 
Peter Kjeldahl (Redningskorpset) 

 
9. Grundlovsdag på søndag (klapstole, afspærring) 

Finn kører klapstole op på trailer, Gregers sørger for afspærring og Merete bager lagkager. 

 
10. Underground, forespørgsel 

              Underground påtænker at holde spiseaftener nogle gange i løbet af sommeren, men    

mangler personale til at passe grillen. Foreninger, som kan stille grillpassere til rådighed, kan tjene 

noget til den måske slunkne kasse. Pink Cup (golfklubben) har allerede tegnet sig for en aften. Fra 

NSBF meldte Kirsten sig som interesseret og kontakter Underground.  

11. Næste møde 

        29. august på Biblioteket. Traktement: Solvejg.        

12. Evt. 

- Merete minder om, at der er åbent kommunalbestyrelsesmøde på Norby Bibliotek den 

30. 8. NSBF søger for forplejningen, som kommunen giver tilskud til. Der skal være 

vand/sodavand samt kaffe og te på bordet. Efterfølgende kan der evt. serveres suppe 

med flûtes. Tove sørger for glas. 

- Merete havde prøvet at sejle med den nye færge og kunne berette, at den er flot og 

behagelig at sejle med. 

- Det går langsomt med MobilePay til foreningen. 

Ref.: SW 

 


