
Dagsorden og referat fra NSBF bestyrelsesmøde d. 27.3 kl 19.30                                      på Nordby 

Bibliotek.  

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

Tove                                                                             Traktement: 

Tove                                                                                                                                                        

          Ref. Kirsten  

I mødet deltog: Merete, Alexander, Kirsten og Tove  

1. Valg af 

ordstyrer                                                                                                                                     Vi 

undlod dette, da vi var så få fremmødte  

2. Godkendelse af 

dagsorden                                                                                                                          

Godkendt                                                                                                                  

3. Godkendelse af referat fra 6.2 og 13.3 

2018                                                                                        Referat fra 6.2 

godkendt                                                                                                                                             

Refert fra 13.3 godkendt md tilføjelsen: næste møde 27.3   

4. Badebro. Finn har gode ideer til etablering af ny badebro (se mail med link fra Nordea Fonden)  

Bestyrelsen er gjort bekendt med nye muligheder for at søge midler til en ny badebro.                 

Derfor ønsker bestyrelsen at sætte beslutning om nedlæggelse af badebroen i bero.  

Derfor indkaldes ikke til en ekstraordinær generalforsamling nu.  Merete orienterer medlemmerne.  

5. Borgermøde tirsdag d. 12 juni om Dark Sky Area. Gode ideer til lokaliteter og aktiviteter i 

forbindelse med Dark Sky områderne ?  

Vi vil støtte forslaget  fra Energiakademiets Idegruppe med bl.a. shelters og 

hængekøjer.                     Vi vil søge gode råd hos Vivi og Bent ang. lokaliteter og aktiviteter.  

Oplysninger kan endvidere indhentes på hjemmesiden Dark Sky Møn.  

6. Græskar event – endnu en gang. Se mailen fra Jens Kjeldahl til Samsø Kommune.  

NSBF (dvs.  Merete) kontakter eventgruppen ang. arrangementet i 2018 for at høre hvordan dette 

skal forløbe.  

7. Affaldsindsamlingen 22. april.  Har vi aftalerne på plads ?                                                          Vi 

forventer 15 – 20 deltagere.  Arbejdsfordelingen fastholdes.   Tove hjælper med frokosten.  

8. Sedler til kontingentopkrævning og uddeling i postkasserne.                                                 Finn 

og Alexander laver sedlerne. Vi beholder samme ruter som sidste år.      

9. Afslag fra Nordea Fonden til Lana Bjørns ”Samske Livsstykker”.                                                 

Lena udsætter projektet  og sender de 10.000 kr fra tilbage til kommunen.         



10.  Forsvundet markvej fra Landevejen nr 4 til det nye sommerhusområde.                              Vi 

afventer mødet i Grundejerforeningen Mårup Østerstrand. Hvis denne ikke vil reagere, har Merete 

mandat til at kontakte kommunen desang.  

11. Grønt Råds møde med borgerforeningerne om stier.                                                               

Kommunen efterlyser gode ideer til stier.  

12. Flagstang og forårsrengøring af Ballebjerg.                                                                                 

Finn og Alexander rejser flagstangen i morgen 28.3                 Finn kalker indvendig.                    

Merete sørger for algefjerning. Kirsten assisterer.  

13. Næste møde  

8.5   samme til og sted.  

Merete står for traktementet.  

14. 

Evt.                                                                                                                                                          

      Drøftede pkt. 9 b og 9 c fra NSBF’s generalforsamling d. 

13.3                                                                                        Bestyrelsen vil på næste møde drøfte 

generalforsamlingens beslutning ang. disse punkter 

 


