
Referat fra bestyr.møde i NSBF 28.8 2017  

Til stede var Benjamin, Merete, Finn, Tove og Kirsten   

1. Ordstyrer: Benjamin    Ref.: Kirsten  

2. Tilføjelser til dagsorden: 9) ansøgning til Samsøfonden  10) vedligeholdelse af Ballebjerg 

udvendig,                  11) skiltning i Nordby  12) næste møde     13) evt.  

Dagsorden med tilføjelser godkendt.          

3. Fremover godkendes referaterne som hidtil. Evt. opfølgning af punkter sættes på den ny 

dagsorden  Hjertestarteren: Mårup brugsf. vil sponsorere et større beløb. Merete snakker med dem 

igen om årlige sponsorater, ligesom hun kontakter flere af Nordbys erhvervsdrivende om samme 

spørgsmål.  Dialogmøde med kommunen forløb iflg. Kirsten tilfredsstillende.  

4. NSBF påpeger igen, at Henning Kjærs grund er den mest hensigtsmæssige som parkeringsplads 

for private biler  

5. Alexander arbejder stadig på sagen vedr. MobilePay. Benjamin og Finn tilbyder at være 

behjælpelige med processen.  

6. Bryllup på Ballebjerg 2.9 kl 12.30 hvor brudeparret køber et Ballebjergbevis. Forinden gør 

Benjamin rent inde i tårnet og hejser flaget.  

7. Merete og Kirsten snakker med Mia Buhr Madsen d. 25.9 kl 10.30 om forløbet af arrangementet.  

8. 

Forslag:                                                                                                                                                   

          Søren P. Kjeldahl om redningstjenesten. Gerne på redningsstationen. Finn kontakter 

ham.                       Benny Drøschler – om sin kunst / at leve som maler på 

Samsø                                                             Gurli                               ”                         ”                   

”              ”                                                                      Ulla Fredsøe                 ”                          

”                  ”               ”             Merete kontakter kunstnerne.  

9. NSBF vil søge Samsøfonden om penge til      1) pavillion i byhaven (det gamle tag fra 

klokketårnet)                                                                                                       

.                                                                             2) sangbøger  

10. Nederste dør i tårnet skal males.   Merete påtager sig dette 

Vinduerne (af metal) skal males udvendig.  Finn vurderer om der skal males ”midlertidigt” i år.   

Fjerning af alger udvendig:  Benjamin   

11. NSBF mener at byens erhvervsdrivende selv skal tage hånd om skiltning.  

12. Næste møde: 26.9 kl 19.30 i Gl. Posthus.    Traktement: Kirsten   

13. Grundlovsfest 2018 afholdes som før på Ballebjerg. Grundlovstaler 

??                                                  St. Poulsmøde: Merete kontakter Ruth Lange ang. posten som 

ordstyre 



 

 


