BRUNDBY BORGERFORENING, 8305 Samsø
3. december 2019
Bestyrelsesmøde
onsdag den 24. april 2019, Trekanten 7
Deltagere: Bestyrelsen med afbud fra Tina Frausing og Thomas Thode.
Siden sidst
Der har været afholdt generalforsamling i Møllelauget for Brundby Stubmølle, hvor vi har tegnet
medlemskab som Borgerforening. Niels Jørn Andersen er borgerforeningens ”praktiske” mand i
gøremål omkring møllen.
Der afholdes mølledag i samarbejde med møllelauget den 16. juni, hvor borgerforeningen efter
Friluftsgudstjenesten serveres kaffe, kage og vafler. Telte og bænke opstilles dagen i forvejen.
Der har været en forespørgsel fra orkestret som spillede til fastelavnsfesten om deltagelse i næste års
arrangement. Det blev besluttet, at vi siger JA, ud fra glad musik og ud fra tilsagn om Line-dansernes
deltageles
Arbejdsdagen
Arbejdsdagen starter med kaffe og rundstykker kl. 10.30 og fordeling af opgaver rundt om i byen, på
Genforeningspladsen, på området omkring Vandtårnet og i Brundbyhaven. Nyindkøbte træstammer til
sandkassen i legepladsen, den tidl. petanque-bane flyttes med maskine og chauffør fra Tyregården.
Indbydelse til loppemarked / klargøring i Vandtårnet
Indbydelsen omdeles i uge 19. Nye og lidt mere holdbare henvisningspile laves, og ny måde for
opsætning af flag ved Skolebakkevej undersøges.
I bygningen flyttes omkring på hylder og skabe, så der bliver bedre oversigt over varerne. Møbler til
salg ikke en god ide, da de fylder for meget.
Indvielsesfesten den. 22.6.2019
Forslag til indbydelse blev drøftet, og forslagene skrives sammen. Indbydelse omdeles omkring 1. juni
2019. Indvielsestaler fra Lars-Bent Maegaard, BBUI, Krista Tranberg, Borgerforeningen og Bent
Ranum, det samlede Bøgebjergprojekt, BR klipper snoren til stien, der forbinde de 2 enheder.
Der skal rejses telt på sportspladsen og klargøres fredag d. 21. Der er tilsagn om et musisk indslag af
Bertil, Sussi, Lotte og Karl Kristian. Bespisning af gæster er på plads og sponsoreret af Peer Frausing
Folder over stisystemet
Folderen skal i løbet af forsommeren genoptrykkes. Der er modtaget positivt tilsagn fra Brundby
Hovedgade 31 om rettelse af kort over stisystemet hen over grunden. Det var forkert indtegnet..
Ligeledes skal den nye sti til Møllestubben indtegnes. Der kontrolleres med off. kort, især ved den nye
sti til møllestubben inden trykningen
Yderligere sker der en omtale af Brundby-stuen, det tidligere museum på Hovedgade 54 i folderen
Legepladsen
Der er indkøbt sand og træstammer til børnenes leg/ udfoldelse, men sandbjergene jævnes ikke ud. Det
vil børnenes leg med tiden forhåbentlig gøre.
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Stien til møllestubben
I forbindelse med etablering af den nye sti mellem sportsplads og møllestub blev det bestemt, at der
opsættes pæle med jævne mellemrum, og der på toppen af disse lægges et reb. Dette gøres på den lave
del af stien. På den mere stejle del/opgang til indgangen til møllestubben på nordsiden, opsættes
ligeledes pæle, dog med mindre afstand og med halvrund topgelænder, som på sydsiden ved opgang til
toppen.
Stien pålægges flis i topbelægning og udgifterne til pæle og flis mm erholdes at tilsagn fra
Feriepartner. Der rettes henvendelse til dem om muligheden for at indregne frivillige arbejdstimer fra
byens borgere og fra bestyrelsen i projektet.
Shelterbyg
Der er netop modtaget en indtil videre hemmelig, men positiv tilbagemelding fra begge skoler på
Samsø om deltagelse af i alt 22 elever og lærere i shelterbyggeri i uge 22 i år 2020. Oplysningen skal
endelig fastsættes i deres progran. Borgerforeningen har kvitteret for svaret med glæde.
Dialogmøde med Social- og Kulturudvalget, den 14. maj 2019
Der er rettet henvendelse, pt. dog uden svar, til Mette Løkke om det omtalte dialogmøde, da det ikke
tydeligt fremgår af indkaldelsen, om der kun er tale om borgerforeningens regnskab eller om det også
omhandler Bøgebjergprojektet. EKJ rykker for svar, da regnskab skal være indsendt inden 30.april.
Økonomi
Der er udarbejdet regnskab for det 1. kvartal. Dette udviser et overskud på 2.354 kr. men der mangler
rigtig mange kontingentindbetalinger. Pt. kun 41 medlemmer har betalt. Der tages kontakt rundt om.
Ved næste års indkaldelse til generalforsamling mm, skal der tydeligt gøres opmærksom på
betalingsdato, hvilket desværre er blevet glemt i trykningen for år 2019..Det har hele bestyrelsen andel
i.
Eventuelt
Sten på Genforeningspladsen til ære for Veteranerne på Samsø opsættes af kommunen inden
mindedagen 5. september. Genforeningssten er/bliver fredet, og derfor vil vi orientere den person, som
er tovholder i fredningen om opsætningen. Vedkommende har tidl. haft kontakt til borgerforeningen
om fredningen.
Et forslag til Ballen Borgerforening om deling af udgift til klipning af græs på stien til Ballen,
resulterer nok desværre i et nej. Dette er pt. ikke officielt, men resulterer nok i en fælles henvendelse
fra de to borgerforeninger til kommunen om at overtage vedligeholdelsen. Uofficielt kan vi i Brundby
måske ”handle” lidt med kommunen, da vi i rigtig mange år har passet Genforeningspladsen, som
faktisk tilhører kommunen som gadejord.
Næste møde
Afholdes den 12. juni kl. 17.30
Ref. EKJ
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