
 

Bestyrelsesmøde, fredag, den 27.11.2020 på Trekanten 7 

Deltagere: Bestyrelsen med afbud fra Ole A. Nielsen og Rona Sørensen 

Siden sidst 

Byens dagplejebørn var inviteret til at være med til at sætte lyskæder på juletræet. Der blev 

serveret bananstykker og varm kakao. Arrangementer med dagplejebørnene kan måske 

gentages til påske i form af at finde påskeæg på legepladsen, hvis ikke børnene er for små. 

Tænding af juletræet, den 1. søndag i advent aflyses pga. Corona-restriktionen, men evt. 

fremmødte vil blive trakteret med kaffe. 

 

Samarbejdsaftale med BBUI 

Udkast modtaget fra BBUI blev gennemgået og tilrettet. Tilsendes formanden for BBUI til 

godkendelse og derefter underskrift af begge foreninger 

 

Skift af bankforbindelse 

Skift af bankforbindelse er accepteret af hele bestyrelsen. Der er mange penge at spare om 

året ved skift fra Jyske Bank (JB) til Danske Bank Forening (DBF) 

Forventer at skiftet sker inden jul 2020, så de varslede store gebyrer fra nytår 2021 til JB kan 

afværges. 

 

Status på shelterbyg/-regnskab 

Udgifter til nye shelter gennemgået, opstilling af frivillige timer i shelterbyggeriet blev tilrettet. 

Timer er prissat til 100 kr./tm. 

Regnskabet indsendes sammen med fotodokumentation og beskrivelse af udlejning gennem 

Ud i Naturen. Det er Samsø kommune, der har lagt udlejningen ind på Ud i Naturens 

hjemmeside pga. problemer med Ud i Naturens egen hjemmeside 

 

Udskiftning af tag på Vandtårnet 

Der er givet accept til Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning til udskiftning af den resterende 

del af taget på Vandtårnsbygningen. Arbejdet ønskes/forventes udført i foråret 2021, og inden 

åbning af loppemarkedet. 



 

Infotavle og opsætning af skilte 

Infotavle om Bøgebjergprojektet kan opsættes ved det sorte halvtag på sportspladsen. Tavlen 

skal fortælle om tilblivelse af projektet og om shelterudlejning mm. B.Bf.  vil godt stå for 

fremstillingen af infotavlen og form, placering og tekst udføres i samarbejde med BBUI 

BBUI spørger om tilladelse til opsætning af henvisningsskilt ved ”mejeriet” hos ejeren af 

ejendommen. 

Borgerforeningen laver stolper til skiltene, så de bliver af samme udformning som andre skilte i 

byen. Opsætning skal være fuldført til sæsonstart for shelterudlejning 2021. Et medlem af 

BBUI’s bestyrelse har tilbudt hjælp med opsætning af skilte og andet forefalden arbejde i 

projektets ånd. 

 

Loppemarkedet 

Loppemarkedet lukkes pr.1. december, Der har været en rigtig god indtjening i årets løb. 

 

Ref. EKJ 

  


