
Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 19.4.16 

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

Mødested: Nordby Bibliotek. 

Traktement: Merete. 

Merete bød velkommen til vores nye suppleant Tove Sørensen. 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 14.3. og GF den 29.3.2016 

Begge referater blev godkendt. 
 

3. Konstituering 

Der var genvalg til samtlige poster. 

  

4. Evaluering af affaldsindsamlingen 

Trods det dårlige vejr indsamlede 18 personer 180 kg affald. 

 

5. Opkrævningsruter 

Bestyrelsesmedlemmerne fik hver tildelt en rute. Sedlerne udleveres snarest. 

     

6. Ballebjerg  

     Der var enighed om, at acceptere et tilbud på 8 000 kr. ekskl. moms for 3 lags epoxy på  

     vægtergangen. Dørkarmen på øverste tårn er rådden, og en rude er itu. 

 
7. Dialogmøde den 3. maj. 

Kirsten repræsenterer NSBF. 

 

 

8. Grundlovsmøde den 5. juni 

Erik Norman Svendsen holder talen, Tove og Teddy spiller, Merete bager lagkager og 

Vorherre sørger for godt vejr. 

 

9. Borgermøde, forslag på generalforsamlingen 

Merete og Kirsten aftaler et møde med Inge Dorthe, der på GF foreslog et borgermøde om 
særlige tiltag på Nordøen forud for den nye lokalplan. 



 
10. ”Kultur på Hjul” den 10. september, se venligst www.kulturpaahjul.dk.  

              Arrangementet afholdes på Friskolen. Deltagerantal: Max 30, min. 15. Alle i bestyrelsen 

              opfordres til at reklamere for projektet og prøve at få nogen til  at love at deltage.          

11. Tryk af Ballebjergbeviser. 

              Finn laver en ny fil, og Dorthe har tilbudt at sælge beviserne i Underground. 

12. Næste møde 

        2. juni på Biblioteket. Traktement: Jette.        

13. Evt. 

- Solvejg undersøger betingelserne for at deltage i hjertestarterkurser hos 

Redningskorpset. 

- Tekøkkenet er næsten færdigt. Der mangler dog lidt.  Endevæg og vindueskarm på wc 

skal males, gamle skabe skal rengøres, skuffer skal samles og der skal sættes låger og 

beslag på. Merete kan skaffe maling. Jette og Kirsten ser på, hvad de kan udrette. 

- Mobilepay til NSBF er næsten klar. 

- Merete har fejet gulvet og tørret bordet på Ballebjerg. 

- Det vedtages, at der på bestyrelsesmøderne fremover skal udpeges en ordstyrer.   

Ref.: SW 

 

 

 


