
Referat af bestyrelsesmødet i NSBF 27.9.16  

Tilstedeværende: Alexander, Finn, Jette, Kirsten, Merete, Solvejg og Tove.  

Mødested: Nordby Bibliotek.  

Traktement: Finn  

1. Valg af ordstyrer  

Kirsten.  

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Godkendelse af referatet fra 28.8.16   

Referatet blev godkendt.   

4. Evaluering af kom.best.møde og Kultur på Hjul  

Godt møde på Nordby Bibliotek med 12 tilhørere. Kommunalbestyrelsen var lydhør over for 

behovet for flere offentlige toiletter i Nordby, evt. i bygningen over for biblioteket.  

Kultur på Hjul var et hyggeligt arrangement med en spændende og anderledes byvandring. 

Bestyrelsen fandt, at det i den forbindelse frembragte kunstværk bør bevares eventuelt sammen med 

kunstværket fra det kommende KpH-arrangement i Besser den 8. oktober og indtil da på Nordby 

Bibliotek.    

5. Vielser på Ballebjerg  

Der har i sommer været 2 vielser på Ballebjerg. Hvis det er en tendens, der fortsætter, vil NSBF 

tilbyde at hejse flaget for brudeparret, hvis det køber et Ballebjergbevis med bryllupsdatoen på.  

6. Hegn og forbudsskilte på hævdvundne stier  

Der kunne nævnes hele 3 steder i Nordby og Mårup med ovenstående problem.  Merete tager 

billeder og sender dem til kommunen for at spørge, om tiltagene er lovlige.  

7. Kontingent  

Enkelte har indbetalt for meget, og ca. 100 sædvanlige medlemmer har ikke betalt endnu. Merete 

sender i første omgang en rykker til dem, som har oplyst en email-adresse til NSBF.   

8. Foredrag, besøg hos vore lokale kunstnere  

Merete kontakter Jeppe Jeppesen og Gurli Hansen.  



9. Kvindefest og brug af NSBF’s mailliste  

Da der er tale om et arrangement hovedsagelig for Nordøen, finder bestyrelsen, at det er i orden, at 

annoncen udsendes med brug af foreningens mailliste.   

10. Planlægning af borgermøde om Nordøens ønsker   

Efter en drøftelse af emnet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kirsten, Merete, Jette og 

Alexander. Der vil blive taget kontakt til nogle nøglepersoner i sognet, og Alexander vil finde ud af, 

hvad de gjorde i Ballen i en tilsvarende situation.  

11. Næste møde  

 1.november kl. 19.30 på Biblioteket. Traktement: Alexander.   

12. Evt.  

Det hundeskilt, som var klistret på en træplade ved Ballebjergtrappen, er væk. Merete klistrer et nyt 

skilt på.  

Merete sender mail til Bdr. Kjeldahl om, at det snart er tid til at tage badebroen op.  

Mødet med kommunens social- og kulturudvalg, som Merete og Jette deltog i, forløb i en behagelig 

atmosfære, hvor der blev lyttet til deltagerne. Mødet handlede om at finde besparelser på udvalgets 

budget. Et forslag gik ud på at reducere samtlige tilskud til foreninger o.l. med 10%, men intet blev 

bestemt.  

Ref.: SW  

 


