Referat af bestyrelsesmødet i NSBF d. 21.02.17
Tilstedeværende: Alexander, Finn, Jette, Kirsten, Merete og Tove. Solvejg havde
meldt afbud.
Mødested: Nordby Bibliotek.
Traktement: Kirsten
Referent: Jette
1. Valg af ordstyrer:
Kirsten.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referatet fra den 4. 1. 17.
Referatet blev godkendt.
4. Opfølgning af referat og evaluering af Sct. Poulsmøde.
Juletræer taget ned. Finn får pris på 9 og 18 lyskæder til Byhaven og træerne ved
gadekæret, så vi kan søge penge til dem. Merete har bestilt dør til Ballebjergtårnet
hos Reinholdt. Han siger, når vi kan male den. Solvejg har afleveret
”velkomstblomst” til Smagen af øen og Baghuset.
Der var stort fremmøde til Sct. Poulsmødet, ca. 70. God og positiv stemning.
5. Vedtægtsændringer.
Finns nye forslag blev drøftet. Justeringer blev foreslået. Finn laver et endeligt
forslag på baggrund af dette, og rundsender det inden generalforsamlingen.
6. Generalforsamling ti. D. 28.03.
Merete spørger Inge Dorte, om hun vil påtage sig hvervet som ordstyrer.
Merete spørger Lene Bjørn, om hun vil fortælle en historie, som det underholdende
indslag.

Tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Merete og Alexander genopstiller. Solvejg
genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Finn på posten.
To suppleanter er på valg:
Merete spørger Benjamin, om han vil opstille som suppleant i stedet for Finn.
Tove genopstiller, hvis vi ikke finder en anden.
Revisor og revisorsuppleant genopstiller, så vidt vides.
7. Kontingent-opkrævning, infosedler, ruter og mails.
Merete laver sedler og ruter, så vi kan dele ud efter generalforsamlingen.
8. Affaldsindsamling søndag d. 2. april.
Merete sørger for annonce og snakker med havnefoged om lån af lokale.
Kirsten og Finn står for forplejningen.
9. Flagdage 2017.
Alexander og Finn fordeler dagene.
10. Foreningsmedlemsskab – Forespørgsel fra ”Fredensdal”
Vi fastholder enkeltmedlemsskab.
11. Blind vej – skilt ved Kjeldahl på Kirkestien fra Nordby.
Vi spørger i Teknisk forvaltning om det er lovligt.
12. Næste møde.
Konstituerende møde lige efter generalforsamlingen. Her fastlægges næste
Besyrelsesmøde.
13. Evt.

Cykelstier. Merete skriver til kommunen, at NSBF synes godt om forslaget, dog vil vi
helst have en dobbeltretttet sti adskilt fra vejen på stykket fra Brugsen til byskiltet i
Nordby
Bilfrigruppen. NSBF støtter indkøb af Henning Kjærs grund, da den ligger mest
centralt.

