
NSBF. Referat d. 13.11.18 kl. 19.30 på Nordby Bibliotek.                           

Forventede deltagere: Benjamin, Alexander, Finn, Kirsten, Merete, Tove, Lise.  

Fraværende: Tove og Lise.  

Traktement: Merete.  

1) Valg af ordstyrer.  

    Benjamin blev valgt til ordstyrer, Kirsten er sekretær  

2) Godkendelse af dagsordenen.   

Godkendt     

3) Godkendelse af referat fra d. 11/9-18.  

Godkendt, med den tilføjelse, at vi afventer svar fra kommunalbestyrelsen efter dialogmødet.  

4) Lena Bjørn den 14. nov., Samsø – Samlings ø.    

Kommunen har givet tilskud til arragementet med ialt 36.000 kr. Dette er planlagt til at omfatte 

flere møder og sceancer. Der er p.t. tilmeldt ca 70 personer til d. 14.11                        

5) Dark Sky, evaluering af 10. okt. og videre forløb.  

Det blev en fantastisk god aften med ca 85 deltagere. Alt det praktiske fungerede fint.  

Merete og Finn har i dag haft møde med styregruppen, og der er lagt program frem til juni måned.  

Benjamin udarbejder et Dark Sky logo til brug for hjemmeside m.v.  

6) Evaluering - Byhavens 10 års jubilæum.  

Et meget vellykket arrangement med ca 65 deltagere både til sceancen i selve haven og til kaffen på 

Stay by Stage bagefter.  

7) Badebroen, gode nyheder og det videre arbejde.  

Nordeafondens Kystpulje har tildelt borgerforeningen 235.000 kr til ny badebro og det område med 

aktiviteter, der skal etableres omkring denne.  

Benjamin og Finn har udarbejdet ansøgningen, og de vil også lave den kommunikationsplan, som 

skal afleveres senest 28.11 samt stå for opretning af brolauget.  

 



8) Mejlflak vindmølleprojektet truer igen!     

Borgerforeningen har ikke mulighed for at påvirke en eventuel beslutning om at føre 

vindmøllepprojektet Mejlflak ud i livet. Vi vil støtte arbejdet i ”Foreningen til at bevare kystnære 

områder”  

9) Juleudsmykning og 1. søndag i advent.   

Juletræskæder: til juletræet ved Gl. Posthus, i byhaven og rundt om gadekæret. Kæderne opbevares 

hos Merete, de skal leveres ind til Benjamin, som tjekke dem. Gregers vil gerne hjælpe.  

Opsætning af kæderne: Benjamin og Alexander og Kirsten.  

Juletræet: Rene fælder træet i Labyrinten, Benjamin og en ven (med mange armkræfter) rejser træet 

fredag d. 30.11 Alexander vil gerne hjælpe.  

Juletræet skal tændes søndag d. 2.12  Arrangementet afholdes sammen med Ringerlauget.  Merete 

og Carsten fra Ringerlauget sætter annonce i Samsøposten.  

Programmet: klokkeringning,  sange ved klokketårnet og inde i Gl. Posthus. Kirsten kontakter Inge 

Dorthe, som vi håber vil være forsanger.  

Kirsten ”tæller ned” og Gregers tænder træet.   

Kaffe og kage: Kirsten aftaler traktementet med Tove og Carsten.  

10) Oversete emner?  

Flagstangen på Ballebjerg skal tages ned.    Alexander klarer det.  

Der er af og til problemer med mails fra foreningen til medlemmerne.   

Finn kontakter Harly desang.  

St. Poulsmødet skal afholdes 29. jan 2019 på Stay by Stage.  

11) Evt.  intet  

12)  Næste møde?    

8. januar 2019.      Traktement: Alexander 

 


