af Benjamin Hansen - Forperson NSBF

Efter generalforsamlingen i juni 2022 bestod bestyrelsen af Benjamin forperson, Merete - næstforperson, Jonas - kasserer, Helle - sekretær,
Finn - alm. medlem. So e og Martin som suppleanter.
Corona-pandemien lagde igen en dæmper på bestyrelsens arbejde.
Vi siden sidste generalforsamling har holdt 4 bestyrelsesmøder. Plejet
Ballebjergt rnet og sørget for agning p o cielle agdage. Vi har også
taget os af Nordby Strand, herunder opsætning og nedtagning af
volleyball-bane og badebroen.
Vi har i samarbejde med De grønne Mænd modtaget 164.000,(205.000,- inkl moms) fra Landsbypuljen og 110.000,- Fra Nordea
Fonden til at istandsætte det gamle skur på “Ridebanen”. Skuret bliver
et ot og nyistandsat shelter med tilhørende bålplads og primitiv
lejerplads.
Der er også fra Landsbypuljen reserveret 310.000,- til parkering i
Nordby. Der er nedsat en ny tra kgruppe i bestyrelsen som pt. arbejder
for at nde løsninger til udvidelse af parkeringen i Nordby.
Vores kære badebro har det lidt specielt. Den er nu inderst nærmest
begravet i sand og yderst stadig kun lige i kontakt med vandet.
Til redningen af vores bro har vi også modtaget midler fra
Landsbypuljen. Her har vi modtaget 125.000,- (156.250,- inkl moms) og
vi afventer nu godkendelse fra kommunen og Kystdirektoratet til at
forlænge den med 10 meter med en platform for enden med 2 trapper
ned i vandet. Vi håber snart at få godkendelse så den kan komme ud i
vandet igen.
Samlet modtager Nordby omkring 750.000,- kroner i tilskud til projekter
i løbet af 2022. Sikke et år!
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Der blev op til julen 2021 opsat juletræ ved biblioteket, træet blev igen
som forrige år sponsoreret af Labyrinten. Borgerforeningen afholdt i
samarbejde med Ringerlauget juletræstænding og ringning med
Klokketårnet 1. søndag i advent. Tak til Underground der serverede
æbleskiver.
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I januar gik bestyrelsen fra af have 2 suppleanter til 1 suppleant da
Martin valgte at trække sig. Martin gør dog stadig et stort praktisk
arbejde i foreningen.
Det var pga. corona desværre ikke muligt at afholde Sankt Poulsmøde i
starten af 2022. Vi håber at kunne invitere til mødet igen i 2023.
Dark Sky har desværre stået lidt stille mht. arrangementer, men der er
stadig målt mørke og vi glæder os i bestyrelsen til at komme videre
med projektet senere på året.
Bestyrelsen har i den seneste tid arbejdet på at nde en system som
automatisk kan varetage opkrævning af kontigent og holde styr på
foreningens medlemmer. Vi håber at kunne opkræve 2022
kontigenterne via dette system snarest.
Tak til alle som har hjulpet og bakket op omkring NSBF. Tak til alle
medlemmer, bestyrelsen og dem der har støttet foreningen i form af
donationer.
Vi glæder os til det videre arbejde.
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Mange varme hilsner - Benjamin

