Årsberetning 2022
At være med i bestyrelsen i Brundby Borgerforening indebærer både praktisk arbejde, men også
en del kommunikation.
Jeg tror det er afgørende, at vi tager os tid til at lytte og bruge hinandens kompetencer og
synergieffekt
. Vi kan hver især noget som bidrager til et godt foreningsarbejde
Det tager tid, at nå rundt og få detaljerne med i møder, i mails og i tlf. snakke og vi arbejder på,
at vi bruger den tid .
Der bliver brugt tid til at informere i mellem bestyrelsesmøderne og til arbejdsgrupper.
og jeg synes vi får det til at hænge godt sammen
Vi er mange omkring os, som er med til at bære fremad, og gøre synlighed her i Brundby
Der sker ikke noget førend der er bevægelse,
Der sker ikke noget førend du bevæger dig, tager initiativ, går i gang.
Det synes jeg er drivkraften i borgerforeningen Der sker heller ikke noget i borgerforeningen eller
rundt omkring os, førend vi bevæger os, stort eller småt.

Generalforsamlingen sidste år var den 16maj forskudt p.gr.a corona.
Jeg gennemgår kort vore arrangementer i 2021
25. april havde vi vedligeholdelsesdag i samarbejde med BBUI. 21 mødte op. Stien og
æbletræerne får nyt flis hver år. Klubhuset blev pletkalket. Genforeningspladsen legepladsen blev
gjort klar til besøgende Og så er der det sociale med kaffe-rundstykker og pølsemadder
13. maj har der har været afholdt Åben hus og salg af lopper, kaffe og kage. En god dag i tørvejr
og så blev det starten på en ny sæson og vi har fået mange lopper og solgt dem.
Loppesalget har været åben hele sommeren frem til efterårsferien og i weekender i december.
Der er en turnusordning med at lukke op formiddag og lukke aften
Der blev lagt nyt tag på den østlige side af huset , Finansieret af egne midler
og der blev taget beslutning om renovering af den indvendige del af Vandtårnet til at blive
gennemført i år 2022.herom senere
Det var en god beslutning vi kunne ikke fortsætte med loppesalget som det var indrettet
Men vi fortsætter efter renoveringen

I Maj blev Gyngestativet sat op Vi har fået donation på 25.000 fra Nordea -fonden og 2000 fra
More Play Fonden,
Legepladsen er i Bøgebjerg regi (samarbejde mellem Ballen -Brundby -ungdom og idrætsforening I
daglig tale BBUI og borgerforeningen
Legepladsen er blevet til et mødested for småbørnsfamilier og bliver brugt af børne intuitioner.
Genopretning af naturområdet ved vandhullet blev gjort færdig af en aktiv arbejdsgruppe under
borgerforeningen og med økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Samsø kommune
d. 13. juni kl. 11 var der indvielse af genopretningen af Vandhullet med åbning ved borgmester
Machel Meier Der blev rejst telt, Peer kok stod for stegt flæsk og persillesovs
Kl 13 var der indvielse af Gyngestativet. Fælles sang. Også den dag var der mange mødt op for af
fejre området. Efterfølgende er der så vedligeholdelse af området og ti det har der været god
tilslutning.
20.juni var der den årlige landsdækkende mølledag på stubmøllen. Her har vi et samarbejde med
foreningen af bevarelse af stubmøllen Her havde vi rejst telt og havde salg af vafler-kaffe og
drikkevarer.
23.juni havde vi den traditionelle sankthansaften på Jørgen Tranbergs mark ved Nørreskiftevej.
Her kommer man selv med sine forsyninger. Og hygger sig ved et stort Sankthans bål og ønsker
hinanden en god sommer. En dejlig aften med snak og bål .Alle er velkommen
15.august havde borgerforeningen igen søndagsfrokost ved Per Kok. Som stod for anretningen
med pariserbøf 100 portioner blev der langet ud over disken En god måde at mødes på og fælles
socialt samvær. Det giver bevægelse.
Samsø aftenskole har borgerforeningen haft et samarbejde med, hvor de har afholdt et kursus i
mad over bål ved grill pladsen på sportspladsen. Med Peer kok som underviser og inspirator til at
komme ud i det fri.
10. november Mortensaften med spisning på Hotellet og orientering af nyt fra borgerforeningen
og traditionelle andespil. Det er faktisk en god aften til midt svejs i året til at fortælle om hvad BB
har gang i.
28.november juletræstænding ved Trekanten, hvor mage også mødte op til fællessang og gløgg.
her har vi et samarbejde med Brundby dagpleje med pyntning af juletræet.
Derudover har vi arbejdet i samarbejde med BBUI på et kvalitetsløft på sportspladsen med nyt
boldhegn og biodiversitets bælte med økonomisk støtte fra Landsbypuljemidler og fra kommunens
midler til fremme af biodiversitet. Dette arbejde er godt i gang og der er brugt mange timer på
projektet der har været nabo inddragelse og samarbejde om beplantning af træer og buske. det
gamle boldhegn er væk og et nyt kommer op til maj.

Borgerforeningen har fået 10.000 kr i optioner gennem NRGI og energiakademiet til el lade
stander. Vi indkøber en vægophængt med en app, som bliver sat op på klubhuset. Det er
bøgebjerg gruppen som står for standeren. Vi går med fremtiden og det er en service til bl.a
sheltergæsterne og andre på Samsø.

Og så er der renovering af vandtårnet til et foreningshus til fritidsformål.
Borgerforeningen fik overdraget Vandtårnet af det tidligere Brundby vandværk i 2016
siden da har vi solgt lopper derfra. Det har givet et nyt tag og konsolideret BB
Der er søgt byggetilladelse, søgt penge hjem fra LAG midler, Nordea fonden, NRGI til
energiforbedringer og Benalisa fonden til hjælp til handicaptoilet. Der er totalentreprise til Bachs
tømrer& montage og arbejdet går i gang efter påske og skal gerne være færdig til 1.juli
Vi har byggerådgiver på og der er en god kommunikation med både Byggeleder og Peter Bach
og det er ret vigtigt.
- Borgerforeningen mangler et foreningshus til møder og som kan være med til at etablere en
god ramme og en synlig profil for borgerforeningen
- det kan være med til at skabe socialt fællesskab ,også i vintermånederne for byens borgere,
børn som voksne
- At styrke borgerforenings forankring i Brundby og en fortsat solid aktivitetsniveau i BB
--Til møder, foreningssammenkomster.
--Til brug for andre foreninger.
- loppesalg i sommerperioden
-Vi ser frem til at vi fremadrettet er fælles om her i Brundby om udfylde disser ammer

Det er en stærk og enig bestyrelse som arbejder på at få dette projekt godt i hus
Det er en investering for fremtiden
Udlejning af shelteren på møllestubben. Vi har nu fået permanent landzone tilladelse til
shelterudlejning til ophold til 10 personer.
Man kan overnatte i den udendørs shelter og på fine bænke inde i møllestubben
Der er gode faciliteter Toilet, grill plads, legeplads og boldbane på sportspladsen
Vi møder kun rosende ord fra gæsterne
Samarbejdet er i Bøgebjerggruppen Det vil sige samarbejde mellem Ballen Brundby -Ungdoms og
idrætsforening daglig tale BBUI og Borgerforeningen.
Borgerforeningen står for den praktiske booking. Derudover er der opsyn og vedligehold
Til sidst er der genoptrykning af Brundby folderen i samarbejde med VISIT SAMSØ som står for
udgivelsen af den nye folder. Der vil komme infostander et sted midt i Brundby med bl.a. info om
butikker i Brundby og med kort

Hvem hjælper bestyrelsen med det der gøres for at Brundby er et godt sted at bo og at besøge:
Tja vi kontakter byens borgere om de vil gi en hånd med her og der
og får altid et positivt svar. Tak for det.
Tak til de fonde som har været med til at støtte Brundby i årets løb. Vi skylder at sige det højt og
offentligt
Friluftrådet (genopretning af vandhullet) Benalisa fonden (handicap toilet i Vandtårnet) NRGIpuljen (energiforbedringer i vandtårnet. Nordea fonden (renovering af vandtårnet)
Og til sidst LAG midlerne (renovering af Vandtårnet
10.000 i optioner til el lade stander
Derud over til Bøgebjerggruppen.
Nordea fonden (Det store gyngestativ) -More play fonden (gyngestativ) Biodiversitet puljen Samsø
kommune
og til sidst Landsbypuljemidler til kvalitetsløft på sportspladsen
En ting er at bruge tid på at skaffe midler—de skal også forvaltes-og føres til vejs ende -og
vedligeholdes
Og det er så der, jeg begyndte med at sige –at det er vigtigt vi tager os tid og bruger hinanden
der hvor vi er bedst. Så kommer vi langt, med det vi sætter os for .

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og hvad vi deler sammen og til jer der træder til og
hjælper på flere områder
Vi har i vinter mistet et bestyrelsesmedlem og god ven Klaus Worm -Leonhard.
:Klaus tog både omsorg og myndighed i bestyrelsesarbejdet og også fat på det praktiske arbejde
Det vil blive et sagn
Ære være hans minde.

