
Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 14.3.2016 

Tilstedeværende: Alexander, Kirsten, Merete og Solvejg. 

Afbud fra Finn, Jette og Vita. 

Mødested: Hos Merete. 

Traktement: Merete. 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 27.10. 

Referatet blev godkendt. Alexander finder ud af, hvornår der er dialogmøde. 
Alexander tegner mobilabonnement til brug for MobilePay, hvis omkostninger herved 
skønnes rimelige i forhold til forventet indtjening. 
 

3. Evaluering af Sct. Poulsmøde  

Kirsten og Finn repræsenterede foreningen, og Sven-Erik var ordstyrer.  Mødet forløb i god 
ro og orden. 
 

4. Vejtræer 

Det drejer sig om 3 vejtræer i svinget på Vestre Ringvej, som ejerne af huset inden for 

stendiget ønsker fældet/beskåret. Bestyrelsen foreslår nænsom beskæring, og Merete 

sender en mail herom til teknisk forvaltning.  

  

5. Generalforsamling den 29.3 kl. 19.30 

Jette og Kirsten er på valg og genopstiller. 

Suppleanter: Finn genopstiller. Vita ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

 

6. Opkrævningsruter, også udsendelse af mail om kontingent 

Bestyrelsesmedlemmer vil så vidt muligt få tildelt de samme ruter som sidste år. 

     

7. Foredrag 15.3 og 5.4 

Merete har bagt til 15.3 og Kirsten bager til 5.4..  
 

8. Flagdage 2016 

Alexander er tovholder og beder om nødvendigt om assistance. 

 

 



9. Årsplan 

Merete får en liste med alle NSBF’s aktiviteter lagt på hjemmesiden. 

 

10. Ballebjerg/vægtergang m.m. 

Epoxyen på vægtergangen er utæt, så der siver vand ned i tårnet. Gregers, som deltog i 
mødet under drøftelse af dette punkt, havde arbejdet grundigt med problemet og kommet 
frem til 4 løsningsmodeller. Han arbejder videre med sagen. 

 
11. Kommunalbestyrelsesmøde den 30. august.  

Merete havde lavet et målfast skitse af biblioteket med opsatte borde og stole. Heraf 
fremgik det, at møde vil kunne holdes i lokalet. 
 

12. Affaldsindsamling søndag den 17. april kl. 10 

              NSBF inviterer på lidt mad og drikke i sejlerstuen i Mårup Havn efter indsamlingen. 

13. Næste møde 

        Fastsættes efter generalforsamlingen.        

14. Evt. 

Bestyrelsen bevilger et læs grus til P-pladsen ved Byhaven. 

Kassereren: Indtægter og udgifter balancerer. 

Tekøkkenet er næsten færdigt. Der mangler kun 1 låge og skufferne. Bent Sjørslev laver en 

rude foroven. Merete køber 2 kaffekander med mærker fra Brugsen.  

Ref.: SW 

 

 

 


