
Referat fra møde i NSBF  2. jan 2018  

Til stede: Tove, Alexander, Merete, Benjamin og Kirsten   

Ref. Kirsten  

1. Benjamin  

2. Godkendt  

3. Godkendt  

4. St. Poulsmødet på Stay by Stage.  Meretes mail af 28. og 29 dec. med forslag til emner, blev 

drøftet. Spørgsmålene vedr.  ”Naturpark Samsø” og ”Grønt Råd” og ”Sørenden” skal ikke medtages 

og spørgsmål vedr. ”Forsøgsordning med bosætning på Nordøen og køb af fritidshuse” skal 

tilføjes.    

Ordstyrer: hvis Peter Lund ikke vil være ordstyrer, skal Benjamin kontakte Søren Møller (ejer af  

XL) desang.  

Der kan købes øl, vand og kaffe-kage. Smørrebrød efter mødets afslutning leveres fra Bryghuset.  

5. Generalforsamling 2018:  Bliver afholdt på Bryghuset d. 13.3 kl 19.30    Jette ønsker ikke 

genvalg, Benjamin opstiller som 

bestyrelsesmedlem.                                                                                           Forslag til ny 

suppleant:  Maja eller Markus fra Landevejen nr. 46 - som Benjamin kontakter.  

6. Lyskæden ved gadekæret: Vedtog købet. Tove kontakter Lars Kornmåler ang. betaling. Vi skal 

også kontakte Jette Drejs Grønfeldt, Ved Kæret 2, ang.  strøm til 

lyskæden.                                                                                                                                  

Nedtagning af lys på juletræet og i Byhaven: d. 3.2 af Merete, Kirsten og Bejamin  

7. Ansøgning fra Lena Bjørn om samarbejde med borgerforeningen om opførelsen af                         

”Samske Livstykker” som er en fortælle-forestilling om 8 mennesker fra Samsø.                     

Budgettet er på ca 78.000 kr og der vil blive søgt midler fra forskellige fonde.                       

Konklusionen på drøftelsen blev, at Lena inden næste møde bliver bedt om en præcisering af           

1. hvordan samarbejdet med borgerforeningen skal forløbe                                                                   

2. hvor og hvornår opsætning af projektet kan påbegyndes                                                                   

3. økonomisk ansvar og borgerforeningens eventuelle forpligtelser i dette.  

8. Foredrag: Søren Peter  holder d. 15.2  et foredrag på Gl. Posthus i Nordby  om Redningstjenesten 

på Samsø. Finn er tovholder på aftenen.  Merete  sørger for annoncering, traktement m.v.   

9. Badebroen: Merete taler med Finn om  kontakt til Kjeldahl ang. tilbud på omkostninger på at få 

badebroen renoveret, sat nye bærerør ned og hvad udsætning og nedtagning vil koste fremover.  

Den sidste kontrakt udløb foråret 2017.  



10. Alle vil gerne deltage i kursus med 

Hjerteforeningen.                                                                             Mobil pay fungerer  !!  

11. Næste møde   6.2 kl 19.30 på Gl. 

Posthus.                                                                                               Traktement   Kirsten  

12. Evt.     ingen punkter  

Husk:  Annoncering af generalforsamling i Samsøposten senest  19.2  

Næste 

møde:                                                                                                                                                      

--   - drøftelse af kontingentopkrævning  

- årsplan for bestyrelsen    

 


