
 

Referat af bestyrelsesmødet i NSBF den 19.8.2015 

Tilstedeværende:  Finn, Kirsten, Jette, Merete, Solvejg og Vita. 

Afbud fra Alexander. 

Mødested: Nordby Gamle Posthus. 

Traktement: Merete. 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 22. april 

Referatet blev godkendt. 
 

3. Evaluering af grundlovsmødet 

Der var et flot fremmøde, og Søren Hermansen holdt en god tale. Merete vil godt påtage sig at bage 
lagkager til alle næste år. Hun vil desuden kontakte Erik Norman Svendsen for at høre, om han vil 
holde grundlovstalen i 2016. 
 

4. Mobilepay for at støtte Ballebjerg 

Finn har foreslået, at NSBF opfordrer besøgende på Ballebjerg til via Mobilepay at give en skærv til 
tårnets vedligeholdelse. Bestyrelsen var lydhør over for forslaget og mente, at det samme kunne 
gøres for badebroen, nu da foreningen skal betale for opsætning og nedtagning. Finn vil kontakte 
Alexander for at høre,  om han ved, hvordan det kan gøres. 
 

5.  "Styr tropperne Merete". Uddeling af kontingentsedlerne 

Et medlem har fået en opkrævning, efter at der var betalt. Vi må huske at følge det tildelte distrikt. 
 

6. Penge fra Danske Bank 

NSBF har fået 10 000 kr. til  indretning af tekøkken på Norby Gl. Posthus. 
 

7. Renovering af klapstole og nye holdere 

NSBF har næsten 100 klapstole, men nogle af dem bør repareres. Merete, Finn og Jette påtager sig  
opgaven. De 20 polstrede stole er kun til eget brug og fjernes derfor fra hjemmesiden. 
 

8. Foredrag i efteråret 

Det aftaltes, at foredragsholderne (Elisabeth Glenthøj den 24.9 og Sigrid Hovmann den 7.10) 
skal have en god flaske vin for deres ulejlighed.  
     

9. Sangaftener? 

Finn undersøger, om Alstrup Havnekor, som han er medlem af, vil deltage i en sangaften. 
 

10. Medlemssituationen? 

Punktet udskydes. Merete tjekker, om der skal uddeles sedler igen. 
Næstes år bør der nok lægges infosedler i alle postkasser i sommerhusområderne. 
 



11. Dansk Naturpark, hvordan kommer vi videre? 

Bjarne Manstrup vil måske kunne besvare spørgsmålet. 

 
12. Diverse 

Renovering af Ballebjerg: Vægtergangen trænger til en tykkere epoxi membran, hvortil der kan 
søges midler fra Samsø Fonden. Finn kalker igen til foråret. Der trænger til at blive fejet  
og tørret støv af i tårnet. Solvejg påtager sig opgaven. Finn ser på, om der skal byttes om   
på planche 2 og 3.   
Merete minder om, at der på hjemmesiden er en lille film om Nordby og bakkerne.    
Hundeskiltet står til højre for et  af trinene på Ballebjergtrappen. 
Kultur på Hjul foregår på Friskolen i 2016. 
Det åbne kommunalbestyrelsesmøde på Nordøen bliver først holdt i 2016. 
Lena Bjørn er oplæser ved Nordisk Fortælleaften.  
 

13. Næste møde 

27.10.2015  Traktement: Kirsten 
 

14. Hjertestarteren 

Merete tager kontakt til Trygfonden med henblik på en servicekontrakt med eller uden kurser. 
 

15. Den sidste fredag i november og de 3 fredage i december kommer der "julebusser" til   

Nordby. Borgerforeningen har tilbudt at servere kaffe og småkager for 5 kr. pr. deltager. 
Foreningen overvejer, om der desuden skal være en bod med gløgg og æbleskiver.      
Juletræerne skal være sat op til første besøg. 

            Ref.: SW 

  

 


