BRUNDBY BORGERFORENING, 8305 Samsø
3. december 2019
Bestyrelsesmøde, mandag d. 18. november 2019 kl.17.30
Til stede: fra B:U:B:I. Palle Kaiser og Hardy. fra bestyrelsen. Charlotte Worm, Ellen Kolby,
Børge og Krista. Afbud Thomas. Rona havde taget fejl af tidspunktet.
Legepladsen
Vi har fået 12.000 kr. af Samsø festival. Det blev besluttet, at takke nej til tilbuddet om brugt
legeplads fra Lekolar. Det gør Krista. Der skal nedsættes et legepladsudvalg.
Lisbeth Toft, Klaus Worm-Leonhard og Palle Kaiser har meldt sig til udvalget. Der skal
findes en person mere. Udvalget skal undersøge hvad markedet byder på af legeredskaber
mm. Bestyrelsen snakkede om at følgende kunne være ønsker til legepladsen; legehus,
trampolin nedgravet, sandkasse, Anton godt vil donere en båd, gyngestativ med rutsjebane
og evt. tårn. Klatre net. Der skal undersøges, hvad der skal være af beskyttelsesunderlag på
pladsen. Udvalget skal have nogle retningslinjer fra bestyrelsen før de starter deres opgave
op. Retningslinjer og beføjelser vil blive udarbejdet
Shelter
Bøgebjerggruppen har pt ikke modtaget landzonetilladelse til shelter, men udvalget har talt.
Tilladelsen bliver med overnatning til 10 personer. Denne tilladelse gælder i 2 år. Der skal
søges om byggetilladelse, så shelterpladsen placeres lovligt.
Anton er i dialog med Søren fra XL-byg om indkøb af Shelter.
Der skal nedsættes et udvalg fra BUBI og Borgerforeningen til shelter projektet.
Krista og Anton har møde med Henrik Møller, som er tovholder på byggeholdet. Der skal
indkaldes til møde med de implicerede medarbejdere fra de to skoler og arbejdsgruppen
sidst i januar Der er ca. 40 elever og deres lærer som skal være med i byggeprojektet. De
inddeles i byggehold, info hold og mad hold. De to skoler på øen er deltagere, den
overordnede vision er samarbejde og venskaber eleverne imellem.
Arrangement i 2020
Der er et forslag om at lave en fællesspisning d. 18. marts 2020 på Rock hotellet. Her skulle
der være mulighed for bankospil og hygge med sang evt med Ole Kæmpe. Krista giver
besked til Guf om, at dette vil vi gerne. Krista har talt med Guf. Hendes pris for hoveret,
kaffe og dessert er 175 k.
Inden jul skal vi have besked om, der kan afholdes fastelavn for børnene ved Rum og
Rooms. Rock hoteller holder lukket i januar og februar.
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Vandtårnet
Der er ved at blive lagt nyt tag på vandtårnet. Tømmerlærling Jens Worm-Leonhard og en af
hans kammerater er kræfterne bag det arbejde. Lige pt mangler de at lægge tagplader, så de
er kommet et godt stykke vej. Projektet skal være færdigt inden nytår.
Møllestubben
Der er ved at blive udarbejdet plancher til Møllestubben, der fortæller om møllens historie.
Karin Jensen fra Skoleparken, Rona, Anne Kirsten og Krista er i gang.
Loppemarked
Der har været en god indtjening over 20.000 kr., så det er flot. Der er lukket ved lopperne nu.
Der skal sortes i sagerne før der lukkes op igen.
Borgermødet om turisme
Brundby borgerforening fik ros på mødet for den indsats, der bliver lavet for at sætte byen
på landkortet. At der er blevet lavet brochure med stisystemerne gør det nemt for turisterne
at færdes rundt omkring.
Bykortet er foreslået brugt til at fortælle om/markere byens virksomheder/butikker
og kan opsættes på gavlen hos Antikvariatet ved siden af Info-tavlen.
Mortensaften
Det var en succes med 53 deltagere. Afholdes igen Mortensaften 2020
Julebelysning i Brundby
Der skal opsættes et juletræ ved trekanten. Vi har fået doneret et juletræ, og
Borgerforeningen har købt lyskæde. Moltke på Trekanten lægger stik til. Moltke vil gerne
være med til at lave et julearrangement d. 1 december kl 15.30. Der bliver tændt bål-fad,
skumfiduser til børnene og serveret gløgg/kaffe til de voksne. Der laves en annonce i avisen
og et opslag på Facebook omkring julearrangementet. Og sendt ud til medlemmer med mailadresser.
Genforeningspladsen
Til næste år har pladsen 100 års jubilæum. Efterkommere (Nanna og Ingrid, børnebørn af
initiativtager til genforeningspladsen) vil på dagen gerne have opsat et skilt, der fortæller
hvem der stod bag mindestenen og pladsen. Skiltet/ mindepladen betales af søstrene.
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I 1920 anlagde sognefoged og gårdejer
Ole Eliasen og lærer Bertel Madsen
denne genforeningsplads, hvor der tidligere var et gadekær,
i taknemmelighed over Sønderjyllands genforening med Danmark
Således vil der stå på Mindepladen.
Arrangementet kan muligvis laves i samarbejde med Grænseforeningen på Samsø. Det
arbejdes der på. Der snakkes om at lave en planche, der fortæller om historien bag
genforeningspladsen, samme materiale som dem som står på pladsen.
Valg til bestyrelsen
Der er generalforsamling fredag d. 10. marts.
Thomas og Charlotte stiller ikke op igen. Ellen modtager genvalg.
Næste møde
Der er ikke fastsat dato
Reff. Charlotte
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