
NSBF. Referat d. 09.01.20 kl. 20.00 Nordby Bibliotek                         

Forventede deltagere: Benjamin, Finn, Lise, Merete, Kirsten 

Fraværende: Alexander, Karen


Traktement: Merete 

1) Valg af ordstyrer. 
Finn


2) Godkendelse af dagsordenen.     
Godkendt 

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30/10-19. 
Godkendt


4) Ballebjerg 100 år (2020) events - puljer - istandsættelser. 
Afventer penge fra 4 puljer som Gregers har søgt. 

Derudover er der bevilliget 15.000 kr. fra Samsø Fonden til istandsættelse og 
10.000 kr. fra Samsø Kommune til event.


Der er kommet tilbud på 4. vinduer i alt 42.573 kr. inkl. moms. 
Isætning af vinduer: 9000 kr. inkl. moms.

Indvending inkl. Hvidtning:7900 kr. eksklusiv moms.

Udvendig reparation: 14.220 kr. eksklusiv moms.

Sternbræt skal også udskiftes.


Beslutning om istandsættelse udsættes til næste møde, hvor Alexander er 
tilstede med regnskab. 

Udstilling om Ballebjerg på Nordby Bibliotek åbner 1. juni. Arrangeres af Erik 
Ruus. Der efterlyses Ballebjerg effekter til låns.

Ballebjergbeviset skal opdateres med mobilepay og reklameres for. Ansvar 
Finn.

Tænke over forslag til events. Der skal aftales et særskilt møde kun til dette.

Ansvar: Benjamin


5) Dark sky Samsø. 
Finn har sparret med Anholt og har bl.a. fået en mørke måler da der skal do-
kumenteres målinger til indsendelse af data til International Dark Sky Associa-
tion (IDA)

Der er udpeget 6 målepunkter på Nordøen.

Der skal aftales overleveringsmøde med Energiakademiet. Ansvar: Finn


6) Nordby Strand. 



Der skal søges penge fra Samsø Kommunes kulturpulje og EDC til at sætte 
broen op. 
Ansvar: Benjamin

Fest arrangeres til sidst i maj. Ansvar: Benjamin 

7) Trafikgruppen Nordby. 
Næste borgermøde tirsdag 6/2 kl. 19.00-19.30 på Stay by Stage evt. Nordby 
Posthus og Bibliotek.

Chefen for Teknisk forvaltning deltager på mødet. 

8) Kontingent og kontingentsystem 2020 - opdatering. 
Udsættes til næste møde grundet Alexanders fravær. 

9) Sankt Pouls møde d. 23.01.20 - status. 
Holdes på Stay by Stage. 
Kommunalbestyrelsen er inviteret og der er kommet nogle få positive tilbage-
meldinger. 
Mangler fortsat positiv tilbagemelding omkring ordstyrer. Ansvar: Benjamin

Traktement bagefter. Ansvar: Merete 

Forslag til tema:? 

Forslag til emner til Sankt Pouls mødet: 
Skiltning specielt i Mårup og skiltning til Nordby Strand.

Almen nyttige boliger til Nordby

Bopælspligt 
Dark Sky

Manglende afstribning af veje

Ensrettet trafik af Mårup

Udskiftning af raketter på øen

Regler for loppemarkeds boder og hvordan ser vi på det

Udsigtsbænke skænket af private

Bænke på Ballebjerg og andre steder på øen

Overdækkede madpakke steder på øen


10) Jul i Nordby nedtagning træ og lys. 
Benjamin tager juletræet ned 1/2 og hører om der betales for el. 

11) Lokalplan og byggesager snak. 
Hovedgade nr. 18. Merete sender svar at vi kun har bemærkninger til 
gavlvinduer som bør være firkantede i stedet for runde 

12) Byggeprojekt på MB Jensens Vej 6. 
Bestyrelsen kan godt lide projektet men synes ikke at bygningen passer ind i 
Nordby. Sort træ er slet ikke en mulighed. Benjamin sender svar. 

13)Generalforsamling




Torsdag den 19. Marts 2020. Sted: Bryghuset. Ansvar: Benjamin 

14)Evt.

2. februar er der arbejdsdag på Vorbjerg for dem som har lyst 
Kirsten foreslår at der nedsættes en gruppe som tager sig af høringssvar i for-
bindelse med byggesager. Tages op efter generalforsamling


15) Næste bestyrelsesmøde. 
Torsdag 20. Februar kl. 20.00 på Nordby Posthus og Bibliotek


