NSBF. Dagsorden og referat fra møde 25.02.19 kl. 19.30 hos
Merete, Mosevej 5.
Forventede deltagere: Benjamin, Alexander, Finn, Kirsten, Merete, Tove, Lise.
Traktement: Merete.
Afbud fra Benjamin og Lise.
1) Valg af ordstyrer. Alexander
2) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt
3) Godkendelse af referat fra d. 8/1-19. Godkendt
4) Evaluering Sct. Poulsmøde.
Et meget velbesøgt møde med ca 95 deltagere.
Faciliteterne på Stay by Stage er rigtig gode, og salg af kaffe m.v. før mødet er
meget hensigtsmæssigt.
Debatten med kommunalbestyrelsen, og de spørgsmål som bestyrelsen havde
udarbejdet før mødet, fungerede fint.
5) Generalforsamling d. 12. marts. På valg er Merete, Alexander, Finn, Tove,
Lise. Revisor Bent Sjørslev. Medlemskort.
Indkaldelse til generalforsamling blev givet på St. Poulsmødet og sker desuden
med mail til medlemmerne.
Generalforsamlingen afholdes på Bryghuset.
Merete, Alexander og Finn genopstiller mens Tove ikke ønsker at opstille igen.
Merete kontakter Lise og Bent Sjørslev for at få deres accept af at opstille igen
Forslag til dirigent: Inge Dorthe eller Søren Møller.
Gurli kommer med et indlæg om Byhaven.
Merete bestiller nye medlemskort.
6) Brev om lovliggørelse af ovenlysvinduer Vestre Ringvej 28 .
Bestyrelsen vil ikke gøre indsigelse mod de ansøgte ovenlysvinduer. Lignende
vinduer er brugt i mange huse i nabolaget.

7) Orientering om badebroen og diverse tiltag (Benjamin, Finn).
Der blev holdt møde på Nordby Bibl. D. 29.1 (19 deltagere)
og d. 21.2 (9 deltagere).
Der er planlagt følgende:
d. 16.3 kl 10 oprydning på sportspladsen v. Carlos Værksted.
d. 26.3 kl 19.30 workshop på Nordby Bibl.
På generalforsamlingen vi Benjamin orientere om arbejdet med badebroen.
x
D. 18.5 vil udvalget lave en fest for at fejre etableringen af denne.
8) Dark Sky arrangement 30/1 blev aflyst. Måneskinstur onsdag d. 20. marts.
Turen rummer også et foredrag med Tom Axelsen fra Møn.
Foredrag om LED lys laves senere.
Anncering sker via mail
9) Affaldsindsamling søndag d. 31. marts.
Merete skaffer tilladelsen til brug af Sejlerstuen i Mårup og kontakter frivillige
som vil stå for traktementet.
10)
Hjertestarter-sponsorstøtte 2019. Kontingentsedler.
Merete kontakter sponsorer ang fornyelse af sponsorater.
Kontingentsedler:
Alexander og Finn sørger for trykning. Vi uddeler først sedlerne efter
generalforsamlingen.
11)
Bankgebyr? Flagstang og flagning. Lena Bjørns projekt. Grundlovsdag.
Kommunalbestyrelsesmøde i Nordby ti. d. 27.august kl. 17.30.
Borgerforeningen har ikke store udgifter til gebyrer – trods den negative rente
Flagstangen sættes op i slutningen af marts. Finn og Alexander.
Flagning på Flagdagene: Alexander.
Projekt Samsø – Samlings Ø v. Lena Bjørn kører planmæssigt.
Grundlovsdag: forslag til taler: Jesper Theilgård eller Thor Nørretranders.
Kommunalbestyrelsesmøde i Nordby Gl. Posthus d. 27.8 planlægges senere.
12)

Evt. intet

13)
Konstituerende møde lige efter generalforsamlingen. Her aftales næste
bestyrelsesmøde.

Ref.: Kirsten

