
NSBF. Dagsorden d. 07.05.19 kl. 20.00 Nordby Bibliotek                         
 

Forventede deltagere: Benjamin, Alexander, Finn, Kirsten, Karen, Lise, Merete. 

Fraværende: Lise 

 

Traktement: Kirsten. 

Ref.  Kirsten 

 

1) Valg af ordstyrer.  Karen 

 

2) Godkendelse af dagsordenen.    Tilføjelse af 14)   og godkendt  

 

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 09/4-19.   

          Godkendt 

 

4) Nordby Strand - badebro og åbningsfest (Benjamin & Finn)  

 

18.5 se program 

Begge udbetalinger fra Nordea er kommet.  

Benjamin organiserer frivillige 

 

Finn:  Etablering af broen kræver hjælp fra frivillige i uge 20.                       

Finn har ansvar for dette samt flag og info-skab. 

 

Benjamin orienterer de erhvervsdrivende i Nordby om projektet for Nordby 

Strand.  

 

5) Trafikgruppen - trafik og parkering i Nordby (Karen) 

Karen:  fra STOHF Nordby gruppen har Stine og Underground meldt positivt 

tilbage om medvirken. Man vil udarbejde et oplæg fra Nordby. 

Mikkel Bruun, Præstegyden  vil gerne deltage i arbejdsgruppen med et oplæg.  

Merete og Benjamin deltager også i trafikgruppen 

 

Merete vil sende billedmateriale til kommunen om trafikken i Mårup, som nu 

føres bag om brugsen, p.g.a. arbejdet med cykkelstien. 

Merete orienterer først bestyrelsen om henvendelsen. 

 

6) Status på Grundlovsdag.  

Merete har kontaktet Thor Nørretranders ang. grundlovstale. Får svar i morgen. 

Vi kan evt. holde grundlovsmøde i år uden taler. 

Merete følger op på sagen.  Sender annonceforslag til Alexander. 



(forslag til øvrige talere:   Torkild Ljørring ?) 

 

 

 

 

7) Kontingentsystem 2020 (Alexander) 

Elektronisk medlemskartotek og betalingssystem kan afprøves i mindre skala i 

år. Alexander laver nogle forsøg.   

I år omdeles sedler i postkasser som sædvanlig. 

 

8) Ballebjerg 100 år i 2020- planlægning påbegyndes.   

Præcis dato for jubilæum kendes ikke.  

Meretes forslag: man kan holde sommerfest på grundlovsdag. 

Festlige indslag: Opera ?  Andre musikindslag ? 

Taler af  ??  kulturministeren ?  borgmestre ? 

(Til den tid er Århusfærgen startet !!) 

Planlægning fortsættes på næste møde  

 

9) Ballebjerg vinduer og status på tilstand af bygning. 

Finn: der mangler reparation af murværkindvendig i tårnet. Gøres i år. 

Der ”males” måske udvendig i -20.  Finn påtager sig begge dele. 

Reparation af ”vægtergangen” med epoxy gøres i år. Under garantien. 

Vinduerne: Gregers søger fonde ang. renovering/ udskiftning.                  

Gregers hjemtager tibud fra 2 håndværkere på nye vinduer. 

 

Vi vil gerne have Gregers til at beskrive vedligehold gennemårene af 

bygningen på Ballebjerg.  

 

Benjamin vil søge EDC fonden, Samsø kommune og Samsøfonden om tilskud 

til vedligehold. 

 

10) Dialogmødet i SKU d. 14. maj kl 14.55 

Benjamin tager selv mødet.   (kan omtale 100 års dagen på Ballebjerg – og 

toilettet der samt Nordby Strand projektet)   Alexander udarbejder budget for 

2020. 

 

11) “Høstfest 2019” skal vi tage det op igen med Høst-folkene i Mårup for at være i 

god tid eller droppe det og fokusere på andet. 

Benjamin: efter aftale med Høst droppes projektet. 

 

 



12) Jeppe Koldings henvendelse vedr. affaldssystem ved Ballebjerg 2022. 

      NSBF besluttter ikke at involverer sig i sagen.   

 

13) Kommunalbestyrelsesmøde 27.8  2019 

Afholdes på biblioteket som sidst kommunalbestyrelsen var i Nordby.  

Borde kan lejes i Sambiosen.  Merete undersøger prisen. 

Natmaden bestilles på Bryghuset.   

 

 

14) Forespørgsel om vi vil være med i forsøg med affaldssortering i landsbyer og 

sommerhusområder. 

Beslutning:  Nordby vil gerne deltage 

 

 

15) Evt. 

Oprydning efter Festivallen – mod betaling. 

Lugekonerne (har kontaktet) Festivallen ang. arbejdet. 

Merete kontakter Gurli ang. deltagelse. 

 

Dark Sky: Finn: badebroen opsættes samme dag.   

Finn og Benjamin aftaler det internt. 

 

 

 

 

16) Næste  bestyrelsesmøde.    

Samme sted  12.6 kl 20 

Traktement: Karen 

 


