Referat af generalforsamlingen i Nordby Sogns Borgerforening den 24. marts 2015
kl. 19.30 på Nordøens Restaurant
Som dirigent valgtes Gregers Beck.
Der var 31 deltagere i mødet.
Mødet startede med en sang, og Ingeborg spillede til. Således blev foreningens nye
sangbøger indviet med maner.
Formanden aflagde årsberetning, som blev godkendt.
Gurli Hansen berettede om årets gang i Byhaven.
På vegne af kassereren, som var sygemeldt, gennemgik Bent Sjørslev årsregnskabet,
som blev godkendt.
Kontingentet er uændret 100 kr. for erhvervsaktive og 50 kr. for ikke-erhvervsaktive.
Der var ikke indkommet forslag.
Bestyrelsesmedlemmerne Merete Hammeken, Alexander Janz og Solvejg Waldstrøm var
på valg, og de blev alle tre genvalgt.
Som suppleanter genvalgtes Vita Sabroe og nyvalgtes Finn Leth Hansen.
Bent Sjørslev, som var på valg som revisor, blev genvalgt.
Som revisorsuppleant valgtes Roland Jacobsen.
Under eventuelt havde Merete følgende punkter:
Foreningens EDB-ansvarlige Harly Frederiksen blev præsenteret.
Merete oplæste en email-korrespondance mellem hende og Jens Chr. Kjeldahl angående
opsætning af foreningens badebro, og Jens Christian kommenterede sagen. Der er
divergerende opfattelser af, om den 5-årige kontraktperiode er udløbet.
DN’s affaldsindsamling er i år den 19. april, og Merete opfordrede borgerforeningens
medlemmer til at deltage og sagde, at foreningen efter arbejdet vil servere sandwich og
øl/vand i Sejlerstuen i Mårup.
Der vil som sidste år blive lagt sedler om kontingentbetaling i alle postkasser.
Medlemstallet er faldet i år, bl.a. fordi nogle husstande kun har betalt for en person.
Sidste gratis hjertestarterkursus bliver i august 2015.
Merete beklagede, at foredraget med Sigrid Hovmann ikke var blevet til noget i vinter, men
nævnte, at der var adskillige bud på foredrag til efteråret.

Der vil blive sat nye, mere bestandige plancher op i Ballebjergtårnet, når tårnet er blevet
kalket. Udvendig reparation og kalkning foretages af en murer, men den indvendige
kalkning meldte der sig frivillige til at udføre.
Lyskæden på juletræet ved Det Gamle Posthus blev desværre udsat for hærværk i år.
Merete orienterede kort om muligheden for Samsø som Dansk Naturpark.
Mødet sluttede med en sang.
Ref.: Solvejg Waldstrøm

