
Borgerforeningen. Referat fra bestyrelsesmøde  d. 2.11 2017  

Deltagere: Merete, Finn, Benjamin, Alexander, Kirsten og Tove  

1. ordstyrer: Benjamin  

2. Dagsorden 

godkendt                                                                                                                                                 

                

3. Referat fra 29.9 godkendt  

4. Traktorkørsel. Kommunen har (v. Claus Dahl Thomsen) udstedt kørselsbeviser til adskellige 

ejere af traktorer på Nordøen.  Borgerforen. bestyrelse ønsker forbud mod kørsel med traktorer i 

Nordby fastholdt.      Merete kontakter kommunen v. Søren Stensgård - evt. også formanden for 

teknisk udvalg og drøfter problemet.  

5. Badebroen er nu taget op. Merete undersøger hvad vedligehold vil koste fremover.   

6. Labyrinten sponsorerer juletræ. Benjamin har kontakten til Labyrinten og vil også 

kontakte            Rene (haveservice)  ang. hjælp til fældning af  

træet.                                                                            Træet skal om muligt (vind og vejr 

bestemmer) sættes op 1.12.   Merete køber 2 nye lyskæder som passer til de gamle. Eller helt nye v. 

Harald Nyborg ?   

 

En lille tilføjelse: Borgerforen. serverer som tidligere år kaffe og kage kl 16.00 i Det Gl. Posthus 

den første søndag i advent. Merete aftaler det praktiske bestyrelsen og med Ringerlauget.        

Belysning i træerne v. gadekæret.  Er ikke aktuelt   i år.  

7. Godteposer:  Da Underground ikke længere sælger ”ta’ selv slik”, og dermed sponsorerer 

godteposerne, køber Merete dem på Bryghuset.  

8. Foredrag: Ulla Fredsøe holder foredrag i sit galleri 30.11 kl 19.30.  Tove sørger for kaffe og kage 

og Merete for klapstole fra Friskolen.  

9. Hundeskiltet ved Ballebjerg: Merete køber nyt /evt. flere nye skilte og Finn sætter op.  

10. Sponsorer:  der er ca 15 sponsorer til hjertestarteren.  Finn laver ”en plade” med navne på 

sponsorer, som sættes op v. hjertestarteren og Merete sender (ikke et takkebrev) men en tak til 

giverne i nyhedsbrevet.  

11. St. Poulsmødet 2018 holdes på Kroen (Stage by Stage) Det koster 1300 kr at leje salen, og man 

vil sælge forskellige drikkevarer og kaffe m. kage for 30 kr.  Traktement til kommunalbestyrelsen 

kan leveres fra Bryghuset.  Merete bestiller Kroen.  

Generalforsamlingen 2018 kan vi afholde på Bryghuset  

12. næste møde 2. januar 2018 kl 19.30.        Traktement: Alexander  



13. Der er Højtlæsning (som er en del af det landsdækkende arrangement) på Det Gl. Posthus 

13.11Foreningens mobilepay fungerer 

nu.                                                                                                                                                    

Visit Samsø udsteder gavekort på medlemskab til borgerforeningen ved velkomstarrangementer for 

tilflyttere.   

Positivt.                                                                                                                                                  

Kommunens projekt med cykelsti til Nordby et nu lagt ind i budgettet for 2018.  

Foreningens medlemstal er i dag 295 personer.  Der var en lang diskussion om hvordan man 

nemmest kunne registrere medlemmer.  

 


