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Brundby Borgerforenings generalforsamling 5. marts 2019, kl. 19.00 på Brundby Hotel 

 

Generalforsamlingen indledtes med en velkomst af formand Krista Tranberg (KT) og med 

en fællessang: Velkommen Lærkelil. Der var 17 deltagere i generalforsamlingen 

Punkt 1 – Valg af ordstyrer 

Klaus Kock /KK) blev efter bestyrelsens indstilling valgt til ordstyrer. KK redegjorde for 

lovlig indkaldelse med brev i postkasser og samme dag på Facebook. Annoncen i Samsø 

Posten var med 14. februar 2019 og indkaldelsen godkendt. Ellen Kolby Jensen blev valgt 

som referent 

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden KT gennemgik året aktiviteter og gøremål i foreningen – se vedhæftede 

beretning.  

Udover den trykte beretning nævnte formanden også arbejdsdagen i foråret, hvor 

områderne ved Møllestubben, på Genforeningspladsen og i æblehaven blev passet og 

plejet. Beretning blev godkendt. 

KT takkede de mange frivillige, der gennem året har bidraget til, at foreningens områder 

bliver passet og plejet. Der blev overrakt en erkendtlighed til dem, der især har sørget for 

græsslåning og klipning af hæk 

Den nyligt afholdte fastelavnsfest for børn og voksne her i 2019 blev en succes, med et 

deltagerantal langt over 100 om eftermiddagen. Fastelavnsfesten for voksne blev også 

vellykket. Et virkeligt godt arrangement med mange udklædte. 

Bemærkninger til beretningen: 

Shelter ved Møllestubben fik mange ord med på vejen, og flere opfordrede til, at de 

faciliteter, der nu var der, også blev brugt, også selvom der ikke kommer økonomi i 

projektet. Vi skal stole på, at brugere afleverer området, som det modtages ved ophold. 

Der blev spurgt ind til, hvordan booking foregår andre steder med shelter. Der blev 

nævnt, at de ordensregler mm, der er oplistet i den nugældende landzonetilladelse skal 

overholdes. 

I forbindelse med renoveringen af toppen kan gulvet godt være glat i regnvejr. Der skal 

derfor opsættes et skilt med en advarsel om glat gulv. Skiltet opsættes på muren ved 

indgang til toppen 
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Punkt 3 – Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kasserer Ellen Kolby Jensen gennemgik regnskabet som udviser et overskud på 22.460 kr. 

og en formue på godt 141 ts. kr., inkl. værdien af Møllestubben og Vandtårnsbygningen. 

Overskuddet forklares ved, at det især skyldes loppemarkedet, som i 2018 udgjorde 18 ts 

kr. Arrangementerne i året løb har givet underskud på 3.607 kr. mod indtægt i 2017 på kr. 

3.071 kr. 

Resultatet indeholder salg af Møgelmosen på 14 ts. kr. og tilskud fra Samsølinjen til 

plancher i Møllestubben på 5 ts.kr. Herfra skal trækkes bidrag til Bøgebjergprojektet på 10 

ts. kr. Dette giver et reelt overskud på 13.460 kr. Det tilsvarende resultat for 2017 udgjorde 

21.521 kr.  

Foreningen har 69 betalende medlemmer.  

Regnskabet blev godkendt. 

Kassereren redegjorde for udgifter til Bøgebjergprojektet. Redegørelse over de midler som 

er tilgået fra Landsbypuljen og Samsø Kommune, I alt 450 ts.kr. Af dette beløb er 164 ts. 

kr. investeret i Klubhuset hos BBUI og 286 ts. kr. i Møllestubben. De beløb, som 

henholdsvis BBUI og Borgerforeningen har bidraget med, vil der først blive redegjort for 

ved næste års generalforsamling, da regnskabet ikke er endeligt afsluttet, og der skal også 

være penge til indvielsesfesten i juni måned.  Der er indgået mundtligt aftale med BBUI 

om, at hvis det bliver nødvendigt at bidrage yderligere end med de 10 ts. kr., så har vi en 

aftale. 

Punkt 4 – Bestyrelsens planer for det kommende år forelægges 

De kommende planer blev fremlagt af formanden KT. Her blev omtalt de frivilliges 

arbejde med pasning af borgerforeningens områder, og formanden fik tilsagn om, at deres 

arbejde fortsætter i 2019. 

Der er i postkasser blevet omdelt en oversigt over aktiviteter for år 2019 sammen med 

invitationen til generalforsamling/kontingentopkrævning, både med hensyn til 

vedligeholdelse af grønne områder og planlagte arrangementer – se vedhæftede. Flere 

medlemmer har allerede meldt sig som deltagere i arbejder/arrangementer 

Det planlagte kommunalbestyrelsesmøde i november har vi måtte aflyse, da hotellet er 

lukket i den periode. Der blev fra forsamlingen udtrykt vigtighed af arrangementet, hvor 

byens borgere kan komme tæt på KB-medlemmerne. 
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Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent. 

Kontingenter for år 2020 blev af bestyrelsen foreslået fastsat til 125 kr. pr. husstand. 

Hvilket er uændret fra 2019. Kontingent gælder for hele husstanden. 

Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Krista Tranberg og Bent Ranum. Krista Tranberg genvalgtes, og i stedet for 

Bent Ranum valgtes Børge Rasmussen. Formanden takkede Bent Ranum for engageret 

bestyrelsesarbejde gennem mange år og overrakte gave 

Punkt 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter 

På valg var Kenneth Have Ejby og Tina Frausing. Tina Frausing genvalgtes.  Kenneth Ejby 

ønskede ikke genvalg, og I stedet valgtes Rona Sørensen 

Punkt 8 – Valg af revisorer 

På valg var Lars Bent Maegaard og Lene Maegaard, som begge blev genvalgt.  

Punkt 9 – Indkomne forslag 

Ingen forslag fra medlemmer 

Punkt 10 - Eventuelt 

Der blev fremsat forslag til en kalender for byens borgere, hvor planlagte aktiviteter var 

noteret, måske et alternativ til sponsorplakaten. Det undersøges, hvad en sådan vil koste, 

En anden opfordring fra forsamlingen var, at den sum (35 ts. Kr.) der forlods er bevilget 

fra Frilufts Rådet skulle bruges til en shelter. Dette blev bakket op af en borger, som i 

mange år har brugt shelter rundt omkring. Shelter er for både børn og voksne. 

Hvis/når dette projekt bliver til noget, blev der foreslået, at den ”vagtordning”, der er 

omkring åbne/lukke på loppemarkedet, blev indført på Møllestubben, så der på den måde 

er opsyn med stedet. 

Generalforsamlingen sluttede med en stor tak fra formanden.  Ligeledes en stor tak for 

hjælp og opbakning fra hele bestyrelsen. 

 

Referent: 

Ellen Kolby Jensen 
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