BRUNDBY BORGERFORENING, 8305 Samsø
3. december 2019
Bestyrelsesmøde referat mandag den 18. marts 2019, Skolebakkevej 21Deltagere: Bestyrelsen, dog med afbud fra Tina Frausing og Charlotte Worm-Leonhard
Formanden Krista Tranberg (KT) bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Børge
Rasmussen og ny suppleant, Rona Sørensen.
KT gjorde de nye medlemmer opmærksom på, at her i bestyrelsen kommer alle til orde, og
alt kan diskuteres.
Konstitueringen
Krista Tranberg genvalgt som formand, Ellen Kolby Jensen, genvalgt som kasserer og
Charlotte Worm-Leonhard genvalgt som sekretær, (EKJ som suppl. til sekretærposten)
Siden sidst, herunder fastelavnsfester og generalforsamling
God tilslutning til fastelavnsfesterne, både børn og voksne. Der deltog 60 børn og 40 voksne
til børnefesten og 37 til voksenfesten Overskud forventer at ligge på 1500 kr. mod sidste års
underskud på 4 ts.kr.
Knap så stor tilslutning til generalforsamlingen, hvor der blev orienteret om
Bøgebjergprojektet og årets gang i borgerforeningen og kommende tiltag for år 2019.
Punkt 3 – Økonomi
Der er i øjeblikket en beholdning på 79 ts.kr. En del kontingentbetalinger er modtaget, men
sidste betalingsdag var desværre ikke med i indbydelsen til generalforsamlingen. Derfor vil
kassereren omkring maj måned opfordre til medlemskab ved henvendelse.
Shelter-byg
Der har den 11.3.2019 været afholdt møde i Bøgebjerggruppen omkring byggeri af shelter. –
se vedhæftede referat fra dette møde.
Borgerforeningen finansieret byggeriet indtil tilskud/refusion fra Friluftsrådet kommer.
Ligeledes honoreres leder af byggeprojektet Henrik med en sum på 3 ts.kr. i byggeugen som
kompensation
Der har været rettet henvendelse til Samsø Linjen om det modtagne projektbeløbs
anvendelse, da ekskursionen til shelterfirmaet tages ud af projektet. Svaret var at beløbet frit
kan anvendes til andet formål.
Arbejdet med shelterprojektet fortsætter, så snart der kommer melding retur fra skolerne
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Møllestubben
Der indkøbes en bord-/bænkesæt hos XL-Byg. Pris ca. 850 kr. Dette males og opsættes på
toppen af møllestubben. Børge Rasmussen påtager sig malingen af det. KT sponsorerer
malingen. KT sponsorerer ligeledes imprægneringsvæske til bænkene i møllestubbens indre.
Rona og Krista rengør og maler. Der er desværre kommet fodspor på et par af bænkene, som
pt. står rå.
Arbejdsdag den 28. april, kl.10.30
KT tager kontakt til BBUI for fælles arbejdsdag på sportspladsen, i Brundbyhaven og på
Møllestubben, et lille kort møde afholdes forinden enten den 26.3. el. 2.4 – kl. 17.00, hvor også
indvielsesfesten skal drøftes.
Derefter laves der lister over de tiltag, som skal laves på arbejdsdagen, måske også hegnet
ved klubhuset. Invitationen til arbejdsdagen skal udsendes senest 11.4.19
Loppemarked
Datoen ændres til lørdag den 25. maj i tidsrummet 13.00 – 16.30, i st.f. søndag, hvor der
serveres kaffe og kage og sæsonens åbne loppemarked starter. Det blev besluttet at spørge
Claus W-L om han vil bage kage til arrangementet. Der udarbejdes til den tid en vagtplan
over ”åbne/lukke” for hele sommeren
Legepladsen
Etablering af legepladsen udsættes til efter shelterbyggeriet, men man enedes om at komme
ca. 10m3 sand på petanquepladsen, lægge nogle træstammer på en lidt sjov måde, så børnene
kan kravle på dem. Dette formodes at kunne laves for ca. 2500 kr.
Indvielsesfesten
Program for festen udsættes til næste møde. Afbud til deltagelse i arbejde/festligheder fredag
og lørdag den 21-22.6. pga. andet arrangement udenøs fra EKJ.
Sti- og Byvandringsfolder
Folderen skal nyoptrykkes, men forinden retter EKJ henvendelse til ejeren af Brundby
Hovedgade 31 om ændring af forløbet hen over vænget. Ligeledes skal den nye sti fra
klubhuset til Møllestubben indtegnes. Huset, hvor Samsø-stuen i sin var, kunne måske også
komme med i folderen. Ejeren spørges af KT.
Kommunen er ansøgt om midler fra puljen til kulturelle aktiviteter til trykning, men der kom
afslag. Jack Rahr har tilbudt at rette/renskrive. Folderen trykkes på Samsø Posten som i sidste
omgang.
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EKJ retter henvendelse til Ballen Borgerforening i forbindelse med deres generalforsamling
om deling af udgift til slåning af stien fra Brundby til Ballen, da Ballens bys borgere/gæster jo
også kan bruge den. Udgifter beløber sig til 1.000-1.500 kr.
Plancher i Møllestubben
Anne Kirsten Buhr har sagt ja til at være tovholder i udarbejdelse af plancher, som fortæller
Bøgebjerg-møllens historie. Disse plancher skal ophænges i møllestubbens indre. Det blev
anbefales at se, hvilke materialer plancherne i Krudttårnet ved Vesborg Fyr og Udsigtstårnet
i Besser er lavet af. Der er ingen deadline og der er bevilget penge til arbejdet
Hjemmeside
Tina Frausing har tilbudt at være redaktør på borgerforenings hjemmeside efter Bent
Ranums udtræden af bestyrelsen. Dette takkes der ja tak til. Der skal dog undersøges, hvad
omkostningerne er fremover i forhold til nu, da den fremkomne pris synes noget større en pt.
Eventuelt
Thomas Thoede vil tænke på arrangementer for børn i forbindelse med indvielsesfesten,
sjove lege eller lign.
Næste møde
Onsdag den 24. april 2019, kl. 17.30 hos Ellen på Skolebakkevej 21
Ref: EKJ
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