Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 29.8.2016
Tilstedeværende: Alexander, Finn, Jette, Kirsten, Merete, Solvejg og Tove.
Mødested: Nordby Bibliotek.
Traktement: Solvejg
1. Valg af ordstyrer
Kirsten
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med en tilføjelse under pkt. 10: MobilePay.
3. Godkendelse af referatet fra 2.6.16 (herunder opfølgning af de forskellige beslutninger)
Referatet blev godkendt.
4. Evaluering: Grundlovsdag, Sommerliv 1. juli og Ballebjerg.
Stort fremmøde til Grundlovsdag. Fint med lagkage til alle.
Gadefesten forud for DR1-udsendelse forløb planmæssigt. ”Mit Sommerliv” var
underholdning i den lettere genre.
Ballebjerg: Reparationerne, som i alt har kostet 18 000 kr., ser ud til at have haft den
ønskede virkning. Der vil kunne kalkes inde i tårnet næste forår.
5. Kommunalbestyrelsesmøde den 30. august kl. 17.30
Opgaverne i forbindelse med dette møde på Nordby Bibliotek fordeles.
6. Kultur på Hjul den 10. september
Der er lavet fine plakater vedrørende eventen. Der er stadig ledige pladser. Merete og
Kirsten sørger for, at der kan smøres 3 forskellige slags sandwich til frokost.
7. Ansøgning til Samsø-Fonden
Der er ansøgt om hhv. 7 000 kr. til udskiftning af døren i øverste tårn og 8 000 kr. til
udskiftning af bænkene i nederste tårn på Ballebjerg.
8. Hurtigruten, ekstra støtte?
NSBF har købt aktier i ruten for 10 000 kr. og efterfølgende givet et tilskud til driften på
1000 kr. Der var enighed om at give 1 000 kr. mere.
9. Borgermøde om Nordøens ønsker
Dette bliver et efterårsprojekt, og på næste bestyrelsesmøde må der udarbejdes en plan
for, hvorledes NSBF kan få nogle idéer at arbejde videre med.
10. MobilePay
Alexander har oprettet en konto hos Danske Bank til indtægter fra MobilePay. Bestyrelsen
giver ham bemyndigelse til at administrere denne konto alene. Bestyrelsen skal huske at få
et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen angående en tilføjelse til vedtægterne,
der giver formanden og kassereren tegningsret.

11. Næste møde
27. september på Biblioteket. Traktement: Finn.
12. Evt.
Der var enighed om, at det ville være pænt med en vimpel til flagstangen på Ballebjerg.
Finn anskaffer en vimpel.
Ref.: SW

