
Årsberetning 2014. Nordby Sogns Borgerforening. 
 

Arbejdsopgaverne i 2014 begyndte den 13. jan. med årets første bestyrelsesmøde. 

Her planlagde vi det årlige Sct. Poulsmøde, som blev afholdt på Det Økologiske 

Bryghus og Cafe mandag den 27. januar. Der var et afbud pga. sygdom, men ellers 

mødte hele den nye kommunalbestyrelse m. forvaltningscheferne op. Ruth Lange 

havde digtet en sang ”Et vink til den flyvende hollænder” om øens nye 

socialdemokratiske borgmester Marcel Meijer. Der var et godt fremmøde, en god 

stemning og en livlig debat. Nordøen som Dansk Naturpark blev livligt debatteret. 

Den 1. februar blev vinterlysene slukket efter at have lyst godt op i Nordby i 

december og januar, og juletræerne blev taget ned.  

23. marts holdt vi generalforsamling på Nordøens Restaurant med ca. 30 deltagere. 

Foruden formandens beretning aflagde Gurli beretning om årets gang i Byhaven. 

Nyvalgte til bestyrelsen var Kirsten Erbou og Jette Pedersen. Til suppleanter valgtes 

Vita Sabroe og Åse Wennergård Rasmussen og som revisorsuppleant Roland 

Jacobsen. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Merete Hammeken, 

næstformand Solvejg Waldstrøm, kasserer Alexander Janz, sekretær Solvejg 

Waldstrøm. Efter selve generalforsamlingen diskuterede vi Nordsamsø som Dansk 

Naturpark, og der var stor tilslutning til, at vi skulle prøve at fremme sagen. 

Lørdag den 29. marts var NSBF med til at afholde tarteletfest på Nordby Kro med 

Ruth Lange som toastmaster og primus motor. Det var en vellykket aften med 62 

deltagere, og kroens tarteletter var meget spændende og lækre. 

1. april var Solvejg til dialogmøde med kommunen og fortalte om NSBF. Heldigvis 

fik vi igen tilskud fra kommunen. 

Den 27. april deltog vi igen i Danmarks Naturfrednings Forenings årlige 

affaldsindsamling. Vi havde en dejlig dag i godt vejr. Vi mødtes i sejlerstuen i Mårup 

Havn kl. 10. Folk valgte så selv det område, de ville samle skrald i. Kl. 13 mødtes vi 

igen med alt det indsamlede skrald. Det blev til mange sække. Og så spiste vi 

sandwich med øl og vand i sejlerstuen. Til sidst fik vi kaffe med hjemmebagt kage. 

Det er blevet en rigtig hyggelig tradition, som varmt kan anbefales. 

I april fil vi også rejst flagstangen efter ”vinterdvalen”, og vi havde forårsrengøring af 

Ballebjerg, så det var fint til turisterne og alle os andre. 

Det var også i april, vi blev kontaktet af Lis Nymark fra Øko-museet, fordi Post 

Danmark ville stoppe med postekspeditionen i Nordby. Vi havde ellers allerede lavet 

teksten til vores info-sedler til uddeling i alle postkasserne på Nordøen; men nu 

passede åbningstiderne desværre ikke mere, så vi måtte afvente og se, hvad der skete 



med posthusbygningen, som jo heldigvis var helt færdigrenoveret, ja, også 

kloaksystemet til de offentlige toiletter var nylavet, og taget var sat i stand.   

Pga. ændringerne med posthusets funktion indkaldte øko-museet til borgermøde den 

22. maj; men inden da havde Post Danmark tømt lokalet for deres ting. På 

borgermødet blev der nedsat en frivillig gruppe, og Erik Ruus lavede en vagtplan, og 

så skulle Det gamle Posthus og Bibliotek være åbent alle dage i juni, juli og august 

kl.13 til 15 med frivillige vagter. Det blev en succes, og på de 3 måneder var der 

2458 besøgende. 

Da åbningstiderne var på plads, kunne vi færdiggøre vores info-sedler omk. 

kontingentbetalingen, og vi var så heldige, at det Økologiske Bryghus og Cafe også 

ville tage imod kontingentindbetalinger. 

Den 5. maj var vi igen på på hjertestarterkursus hos Tryg Fondens dygtige instruktør 

Michael Reif. Der var et hold med de ældste elever fra Friskolen, og der var et hold 

Nordbyborgere. Begge hold blev undervist på Nordby Posthus. 

I løbet af foråret fik Gurli, assisteret af Sonnich, bytavlen på Nordby Hovedgade 

færdig. Den var blevet flot med ny byplan og nye reklamer. 

7. maj var der et frivilligt hold, Arne, Keld og Gregers, der lagde fliser i Byhaven, der 

hvor de nye havemøbler skulle stå. Havemøblerne havde vi jo fået penge til ved hjælp 

af arven fra Ernst Gommesen. Sonnich havde tegnet havemøblerne, som blev lavet 

hos Reinholdt Jensen, og Gerda og Jette gav dem træbeskyttelse. Og så var de klar til 

at blive indviet af alle lugekonerne, når de efter endt havearbejde i Byhaven drikker 

kaffe og spiser kage. 

I løbet af juni fik vi delt alle infosedler om kontingent ud i Nordøens postkasser. Alle 

får dem, også selvom man allerede har betalt kontingent, for det er lettest på den 

måde. 

I løbet af juni lykkedes det også at få badebroen i vandet ved hjælp af Brd. Kjeldahl. 

Traditionen tro holdt vi grundlovsdag på Ballebjerg d. 5. juni. Tove og Teddy 

spillede, og borgmester Marcel Meijer holdt grundlovstalen. Det blev både torden og 

regnvejr, så mødet blev flyttet ind i tårnet. Der var lige plads til, at alle 25 deltagere 

kunne være der, og man kunne nyde den medbragte kaffe og kage inde i tårnet.  

I eftersommeren fik vi svar fra Teknisk Forvaltning, at de ikke ville efterkomme 

vores ansøgning om 20 km. hastighedsbegrænsning for traktorkørsel gennem Nordby. 

De ville først have indberetning om farlige situationer! 

23. august var der Samsø Marathon, og vi havde igen en vandbod ud for Friskolen. 

Bill Stege lånte os sin haveslange og sponsorerede vand, og frivillige hjælpere, Åse 

og Erik Wennergård og Jette og Helen delte vand ud. 



I løbet af september lykkedes det også at få sat det nye skilt med Sonnichs 

kompasrose op på Ballebjerg. Så kan både turister og lokale se, hvad det er for byer, 

øer og land, man kan se fra Ballebjerg. 

I november korresponderede vi med Marcel Meijer om at genfremsætte kommunens 

holdning mod Mejlflak vindmøllerne. Mange troede fejlagtigt, at den sag var 

afsluttet, men NSBF havde hørt, at der skulle være afstemning om møllerne i NRGI`s 

repræsentantskab, hvor mange fejlagtigt troede, at Samsø ikke var imod 

vindmøllerne. Marcel Meijer fulgte vores opfordring, og før afstemningen i december 

sendte han et brev til alle repræsentanterne, hvori han igen tydeligt udtrykte Samsø 

kommunes holdning mod vindmøllernes placering. 

Mandag den 10.nov. var der Nordisk Højtlæsningsaften på Nordby gamle Posthus og 

Bibliotek Det var meget hyggeligt med masser af levende lys, og Ruth lange læste og 

fortalte meget spændende om trolde i Noden for de mange fremmødte. Men det var 

også Mortensaften, så vi havde fremrykket fortællingen til kl. 18., og kl. 19. var vi 23 

af de fremmødte, der fulgtes ad over på Nordby Kro, hvor der var fællesspisning med 

dejlig Mortens and.   

Den 1. december fik vi et godt brev fra Samsø Fonden med besked om, at vi havde 

fået tildelt 5000 kr. til planter til Byhaven og til sangbøger. I er med til at indvie de 

nye $sangbøger her i aften.  

Så nærmede julen sig hastigt, og det blev tid til at få juletræet i Byhaven og ved 

Majstangen op. Da Mogens Mahler ikke længere var leveringsdygtig i store juletræer, 

fil vi lov til at købe fra det Økologiske Bryghus, og Rene, Keld og Gregers var ude og 

fælde et par store træer. Lørdag den 1. dec. blev træerne rejst og pyntet med lys, og 1. 

søndag i advent kl. 16 havde vi så for 3. gang vores gode tradition sammen med 

Ringerlauget. Solen blev ringet ned, lysene blev tændt, og vi sang en julesalme ude. 

Så gik vi ind og sang endnu en julesang, og der var kaffe/te, saft og kage, hygge og 

livlig snak på Posthuset. Rigtig mange var mødt op. 

Som sædvanligt sluttede vi året med at uddele godteposer ved Friskolens dans om 

Kæret inden juleferien den 19. december. 

Jeg vil slutte med at sige mange tak til min bestyrelse for deres gode arbejde, og 

mange tak til de mange hjælpere, der i årets løb har givet en hånd med ved forskellige 

lejligheder. Listen er lang: Musikere ved forskellige lejligheder, ordstyrere, 

historiefortæller, kontingentmodtagere, affaldsindsamlere, græsslåningsmanden, 

hækklipperen, affaldsbortskaffelse mændene, grundlovstaleren, lugekonerne, 

flaghejseren, marathonvandskænkerne, havemøbeltegneren, malerne, 

juletræsfælderne, juletræsrejserne og lyssætningsmændene, ringeren, kagebagerne, 

juletræsoprydningsfolkene og sikkert flere, som jeg lige i farten ikke har fået med. 

Hvor er det dog dejligt, så meget vi kan opnå ved samarbejde. 



Nu vil jeg snart give ordet videre til Gurli, så vi kan høre om årets gang i Byhaven, 

og lugekonernes fantastisk samarbejde. 

I år er der en der en af suppleanterne, der forlader bestyrelsen. Så inden jeg slutter, vil 

jeg gerne sige mange tak til dig Åse Wennergård Rasmussen for godt samarbejdet i 

det forgangne år.    
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