Nordby Sogns Borgerforening
Dagsorden. Generalforsamling d. 12. marts 2019
1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Inge-Dorthe Larsen. Valg af
stemmetællere.
Inge Dorthe valgt til dirigent. Valg af stemmetællere blev ikke foretaget.

2) Beretning for det forløbne år, herunder beretning fra Byhaven.
Formanden fremlagde beretning. Se referat af denne.
Benjamin supplerede med orientering om badebroen.
Gurli orienterede om årets gang i byhaven. Se referat.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab.
Alexander fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.
Under dette punkt blev der stillet spørgsmål om hvordan tjekning af hjertestarteren foretages
og om der findes ”hjerteløbere”.
Hjertestarteren bliver tjekket hvert år af en professionel person fra Safety Group. Desuden
holder vi selv løbende øje med den ved at tjekker, om den blinker grønt i det lille ”øje”.
Bestyrelsen undersøger, om der findes ”hjerteløbere” på Samsø.
4)

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent,
100 kr. for erhvervsaktive og 50 kr. for ikke erhvervsaktive.
Kontingentets størrelse forbliver uændret

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Merete Hammeken (genopstiller)
Alexander Janz
(genopstiller)
Finn Leth
(genopstiller)
Alle genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

6) Valg af suppleanter:
Lise Gommesen (genopstiller)
Tove Sørensen (genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Karen Poulsen).
Lise Gommesen blev genvalgt og Karen Poulsen blev ny supplleant.
7)

Valg af revisor: Bent Sjørslev (genopstiller)
Bent Sjørslev blev genvalgt

8)

Valg af revisorsuppleant: Roland Jacobsen (genopstiller).
Roland Jacobsen blev genvalgt

9) Indkomne forslag: a) fra bestyrelsen, b) fra Lene Møller,
Klokkestræde 2, c) fra Leif Larsen, Landevejen 15
a) Fra bestyrelsen:
Bestyrelsen ønsker at der kan være 1 – 3 suppleanter, vekslende fra år til år.
Generalforsamlingen vedtog den nye formulering af
§5 så der nu står: Valg af 1 – 3 supleanter sker hvert år.

b) Fra Lene Møller:
Man drøftede muligheden for at lukke for biltrafik omkring gadekæret i sommerhalvåret.
Spørgsmålet blev rejst første gang på St. Poulamødet i januar 2019.
Generalforsamlingen drøftede spørgsmålet. Man er enige om at trafikken i Nordby er
problematisk, især i sommermånederne.
Derfor nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder oplæg om de samlede
trafikproblemer, herunder parkeringsmuligheder og forslaget fra Lene Møller.
Arbejdsgruppens oplæg skal drøftes med kommunen. Bestyrelsen vælger en tovholder til
denne gruppe.
Der sendes en mail ud om opstart af gruppen. Interesserede skal kunne melde sig til at
deltage i gruppens arbejde.

c) Leif Larsen:
Forslagsstilleren ønsker at få undersøgt muliehederne for at personer med Økort kan få
rabat på restauranter m.v. En sådan ordning kan muligvis øge omsætningen, især i
ydersæconerne.
Spørgsmålet blev drøftet, og man var enige om, at det ikke er en opgave for
borgerforeningen. Derfor vil man bede forslagsstilleren sende forslaget videre til
Samsø Turist og Handelsstandsforening og Restauratørforeningen.

10)

Eventuelt
Merete meddelte at hun ikke fremover ønsker at være formand for foreningen, men
arbejder videre som bestyrelsesmedlem, og at bestyrelsen er enige om, at Benjamin
skal være formand.
Hun sluttede med at takke medlemmer og bestyrelse for samarbejdet.

