NSBF. ÅRSBERETNING 2017
Sidste års generalforsamling var den 28. marts, og derefter konstituerede bestyrelsen sig med mig
som formand, Finn Leth som næstformand, Alexander Janz som kasserer, Kirsten Erbou som
sekretær, Jette Petersen som alm. medlem og Tove Sørensen og Benjamin Hansen som suppleanter.
Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder og ud over det lavet en masse andre ting, som ikke er så synlige,
men alligevel fylder meget. Så selv om vi ikke har haft lige så mange arrangementer som i 2016,
synes jeg, det har været et travlt år. Vi skal jo bruge penge til mange forskellige formål, og vi skal
holde os orienterede om, hvad der sker rundt omkring os. Penge får vi selvfølgelig ind gennem
vores kontingenter, men også gennem reklamer på vores Bykort lige ved siden af opslagstavlen (tak
til Gurli for det store arbejde med at passe den), ved at leje borde og stole ud, sælge
Ballebjergbeviser, og nu har vi også fået mobil Pay, søge fonde og fra sponsorer. Vi er så heldige, at
der er 12 forskellige firmaer, der i 2018 er sponsorer for vores hjertestarter, så vi har råd til at få
hjertestarteren serviceret, og forhåbentlig kan vi også på den måde få råd til nogle år at holde
hjertestarterkursus. I kan se listen med vores sponsorer, den hænger lige neden under hjertestarteren
lige til venstre for indgangsdøren til posthusbygningen.
Vi har en del vielser, der foregår på Ballebjerg. Det er selvfølgelig gratis, men vi er begyndt at sige,
at vi også hejser flaget, hvis de vil købe et Ballebjergbevis med bryllupsdatoen på til 100 kr. Det vil
de som regel gerne. Vi er endda blevet berømte på Drømmebryllup på Ballebjerg, da der er en 2
sidet omtale i det nye Feriemagasin Samsø 2018. (Bille og Renes datter).
Nogle gange må vi også komme med en modydelse. I sensommeren 2016 havde vi det meget
dejlige arrangement Kultur på Hjul, som Kulturring Østjylland stod for. Derfor blev vi bedt om at
lave en rundvisning i Nordby og fortælle om, hvordan forløbet havde været, da Kulturring
Østjyllands bestyrelse var på besøg på Samsø d. 25. sept.
Flagstangen på Ballebjerg er rejst fra begyndelsen af april og gerne til hen i oktober. I den periode
flager vi på officielle flagdage, og sommetider også ved andre lejligheder.
Den 2. april var DNs store affaldsindsamlings-dag. Vi havde som sædvanlig affaldsindsamling med
mødested i sejlerstuen i Mårup Havn. Det var desværre en temmelig kold dag, så der kom ikke så
mange, men dem der kom, gjorde et godt stykke arbejde, og bagefter hyggede de sig med frokost,
så det kan varmt anbefales at deltage. Her i 2018 bliver det søndag d. 22. april.
Den 20. april holdt NSBF et Borgermøde sammen med Michael Kristensen og Søren Stensgaard
(fra kommunen) på Nordby Bibliotek om cykelstier, parkering og toiletter m.m. i Nordby. Det var
ca. 50 fremmødte, og man var godt tilfredse med de tiltag, som kommunen havde.
Badebroen kom ud lige før Sankt Hans, men allerede fra starten havde den det ikke så godt, da
rampen ikke var ordentligt fastgjort. Desværre kom den temmelig sent op, nok først i slutningen af
oktober, så den klarede ikke særlig godt den storm, som kom,
mens den endnu var i vandet, den lå og så noget ynkelig ud, og pælene, der skal holde den på plads,
havde det heller ikke så godt, der var flere, der var knækkede.

Den 30. november var vi på besøg hos vores lokale kunstner Ulla Fredsøe. Det var en meget dejlig
aften, hvor Ulla fortalte meget inspirerende om sit liv og sin kunst.
I begyndelsen af december satte vi lys på et par af frugttræerne i Byhaven. Det store juletræ ved
Majstangen blev rejst og pyntet, det var sponsoreret fra Samsø Labyrinten. Der blev også sat lys i
hegnet rundt om gadekæret. Det var Lars
Kornmåler, der stod for det, men nu har Borgerforeningen købt lyskæderne og står fremover for det,
ligesom vi også har aftalt, at vi fremover også står for det mindre juletræ syd for Gadekæret.
1. søndag i advent holdt vi som sædvanlig klokkeringning og juletræstænding sammen med
Ringerlauget og med efterfølgende kaffe og kage inde på biblioteket. Det er en vældig god tradition,
hvor der kommer rigtig mange. Ca. 80.
Vi delte også godteposer ud, da Friskolen havde Dansen om Kæret. Desværre bliver det nok sidste
gang, vi kommer til at gøre det.
Vinterlysene fik lov til at lyse op i hele den mest mørke tid, og så tog vi dem som sædvanlig ned
omk. beg. af februar.
Den 29. januar holdt vi traditionen tro Sct. Poulsmøde, hvor næsten hele den nye
kommunalbestyrelse deltog. Det var dejligt, at vi igen kunne være på kroen, og der deltog 70 – 80
personer. Der var mange gode synspunkter, og der blev også talt meget for, at det vil være rigtig
godt, hvis vi kan beholde Friskolen på Nordøen. Er løbet mon kørt?
Den15. februar var der igen foredrag, denne gang med Søren Peter Kjeldahl på Nordby Bibliotek.
Han fortalte levende om Samsø Redningskorps og det samlede beredskab på Samsø. Bagefter var
folk så spørgelystne, at de næsten ikke ville stoppe igen.
Efter Sct. Poulsmødet præsenterede Michael Kristensen os for et EU- projekt Night Light, altså
nattelys,som handler om lysforurening, og som stiler imod, at der skal etableres mørke områder,
Dark Sky områder, som kan give optimale vilkår for at observere den mørke nattehimmel, og vi
blev inviteret til et møde på Energiakademiet af Michael Kristensen og Peter Christensen, da
Energiakademiet er med i et EU-projekt om dette, og man er enige om, at Nordsamsø vil være et
godt område at tage med i projektet. Derfor vil NSBF være vært for et borgermøde om
lysforurening i juni måned i uge 24 (mellem den 11. og 16.juni). Den endelige dato er endnu ikke
helt fastlagt.
Jeg vil slutte med igen i år at sige tak til alle I mange, der bakker op om borgerforeningen og på
mange måder hjælper og støtter os. Og så vil jeg give ordet til Gurli til beretningen om Byhaven.

