NSBF. Referat d.14.08.18 kl. 19.30 på Nordby Bibliotek.
Forventede deltagere: Benjamin, Alexander, Finn, Merete, Lise, Tove og Kirsten.
Afbud: Benjamin og Alexander.
Traktement: Lise.
1) Valg af ordstyrer og sekretær. Finn ordstyrer, Kirsten sekretær
2) Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

3) Godkendelse af referat fra d. 8/5-18. Godkendt
4) Persondataforordningen. Skal vi sende noget ud?

Udsættes til næste møde

5) Ansøgning om ny badebro. (Finn og Benjamin).
Kommunen har godkendt projektet. Ansøgningen er 10.7 sendt til Nordeafonden, hvor der er ca 3
mdrs behandlingstid. Broen skal opføres inden for 1 år.
6) NordØ-fest lørdag d.18. aug.
Aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Man vil til næste år forsøge at lave en NordØ-fest igen, men
melde datoen ud tidligere. Projektet diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
7) MobilePay. Hvor ser man, hvem indbetalerne er ?
Alexander kan på sin app se hvem der har indbetalt kontingent, men det vil være dejligt, hvis man
foruden navn også skriver Samsø-adresse på.
8) Byhaven. 12.000 kr. fra Jyske Bank. Paraply og jubilæum.
”Lugekonerne” har møde 15.8. Her vil man diskutere de praktiske udfordringer og placering af
Paraplyen samt afholdelse af jubilæet den 21. oktober.
9) Dark Sky. Evaluering af borgermøde. Næste skridt.
Der var godt fremmøde på mødet, ca 40 deltagere. På næste møde 28 aug. vil arbejdsgruppen
mødes med Peter Christensen ang. aktiviteter i efteråret.
10) Genforeningsstenen ved Friskolen.
Merete mødes med gruppen som ønsker fredningen.
11) Bryllup på Ballebjerg lø. d. 18. aug. Hvem kan hejse flaget?
Merete og Alexander klarer det praktiske.
12) Evaluering af 5. juni. Opbevaring borde og stole. Kommunalbestyrelsesmøde. Svar om
parkering i Nordby.

Grundlovsmødet 5. juni: Inge Dorthe gav et fint oplæg, et rigtig godt møde.
Borde og stole: Opbevares fremover i laden hos Søholm Opera. Man skal stadig ringe til Merete 23
61 97 43 om reservation.
Kommunalbestyrelsesmødet: Afholdes i Nordby i august 2019.
Parkering: Merete har kontakt med teknisk forvaltning.
13) Evt.
Vi har 116 stole til udlejning og x antal bordplader.
14) Næste møde.
Samme sted d.11.9

kl. 19.30 Traktement Finn
Kirsten

