
Årsberetning 2021 16. maj Generalforsamling på Brundby Rockhotel KL 1330 

 

Inden jeg går i gang med beretningen om årets gang i borgerforeningen 

har jeg gjort mig nogle overvejelser om foreningens virke og drivkraft. 

En aften havde jeg meldt mig til et veb vinar om motivation med dansk amerikaner 

Chris mak Donald. (foredragsholder, stifter af More Play puljen. Borgerforeningen 

har søgt donation til gyngestativet ved More Play Puljen og fået 2000 kr.)  

Mens jeg lige ventede på, at der blev åbnet op stod der i underteksten  

”Der sker ikke noget førend der er bevægelse” fin jeg venter. 

Men sætningen blev ved med at stå der til der blev lukket ned for foredraget. 

” Der sker ikke noget førend der er bevægelse, ”Så faldt 10 øren.  

Nej der sker ikke noget førend du bevæger dig, tager initiativ, går i gang. 

Ja, det er jo drivkraften og der sker heller ikke noget i borgerforeningen eller rundt 

om os førend vi bevæger os stor eller småt.  

Men hvad er det så der motiverer os til at bevæge os??? 

Måske friheden til at kunne det - omgivelsernes inspiration - fællesskabets 

kommunikation -i mødet med andre sker der en bevægelse- --- Måske sidder du 

allerede selv med motivationer til bevægelse. 

Borgerforeningen har i årets løb haft megen bevægelse både praktisk og social 

det, at kunne samles om noget er en frihed til bevægelse. Men der sker jo ikke 

noget førend vi gør det. 

Borgerforeningen har bevæget sig  - bevæget sig til at samles om noget – f.eks.  til 

at spise sammen til vore søndagsfrokoster i juni og august 

Vi kunne også samles om en sag. Men mødet over maden kunne måske inspirere til 

at mødes over en sag. 

 I Danmark har vi tradition for at mødes over maden og det er et omdrejningspunkt 

for det sociale. 

 

Hvad har borgerforeningen så bevæget sig med. 



1. Samarbejdet med BBUI og den nedsatte Bøgebjerggruppe som består af 

Borgerforeningen og BBUI hvor vi er fælles om legepladsen grillpladsen 

udlejningen af shelteren mundet ud i en samarbejdsaftale som indeholder 

praktisk arbejde og en del  økonomisk aftaler 

2. Shelteren på Bøgebjerg blev rejst i foråret 2020 med hjælp fra frivillige og 

donation fra friluftsrådet 

3. Legepladsen med to legehuse og stor sandkasse og en båd blev etableret i foråret 

2020 med hjælp fra frivillige, privat donation og økonomi fra Bøgebjerggruppen  

4. Grillpladsen blev etableret i foråret 2020 med hjælp af frivillige og økonomi fra 

Bøgebjerggruppen. 

5. Indvielse af legepladsen og grillpladsen med  søndagsfrokost d. 13 juni i strålende 

solskin. Fællessang skattejagt dejlig mad fra Per Frausing og vin fra Vinkapellet jo der 

var bevægelse.  

Den bliver virkelig brugt også fra SFO og børnehaven i Tranebjerg og dagplejen samt 

af mange turister 

7.      Den årlige landsdækkende Mølledag blev aflyst. Her har borgerforeningen 

tradition for at rejse telt og sælge vafler / kaffe m.m. 

8. Sankthansaften på Jørgen Tranbergs mark. Vi kunne  lige holde os inden for 

forsamlingsloftet på 50 ,en dejlig aften i solskin, medbragte nydelser  og arrangeret  

kæmpebål. 

9. d. 13 juli på genforeningspladsen i samarbejde med Grænseforeningen, Samsø. 

Blev der fejret 100 året for Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark. 

Gardeforeningen og hjemmeværnet kom med faneborg, fællessang, taler afsløring 

af ny planche over pladsen historie. En festlig dag  

10. Søndagsfrokost ved grill pladsen d. 13. august med kok Per Fausing. Der blev 

rejst telt og en dag i strålende sol og dejlig mad. Ca 45 gæster tog imod 

borgerforeningens tilbud om at mødes over god mad og fælles hygge. 

 Da vi i 2019 havde indvielse af renoveringen af møllestubben og klubhuset også 

med mad og deslige deltog nytilflyttede Henning og Hanne på Brundbyhovedgade. 

Henning lagde mærke til den tilgroede vandhul og fortalte mig, at det havde han lidt 

kendskab til hvordan man kan genoprette et sådant område.  



Det tyggede borgerforeningen på i et år og i sidste efterår 2020 blev det første møde 

afholdt i borgerforeningen og med Henning og Hanne som drivkraften  

En arbejdsgruppe blev etableret og i november startede gruppen i et næsten tørlagt 

vandhul med at fjerne siv. Der blev søgt 50.000 kr i friluftsrådet og Samsø kommune 

bidrog med 10.000 kr. I dag ligger der et flot vandhul og nu næsten klar til indvielse 

d. 13.juni 

11. Aflysning af Mortensaften. 

12. der er nogen som har passet lopperne i Vandtårnet over hele sommeren og i 

weekenderne i december måned. De har gjort det godt og der har været megen 

salg. Der er selvbetjening og der bliver lukket op morgen og ned aften. Tak for 

donationerne. 

13.  d. …26 november pynter. Dagplejen i Brundby juletræet på Trekanten. Træet 

doneres af en borger   

14. d. første søndag i advent tændes juletræet på Trekanten dog uden sang, men 

der blev budt på kaffe/vin og bål. 

Det er ikke gjort med at søge penge hjem og få donationer. De skal også omsættes   

og føres til vejs ende 

 

 

Der er nogen som gør rigtig meget for Brundby, og gør meget for, at vi har nogle 

attraktive omgivelser.  

Og vore omgivelser her i Brundby bliver virkelig brugt af byens borgere og gæster. 

Det er tydeligt kommet frem i det forløbne år. 

Udlejningen af shelteren med over hundrede gæster. 

 

Til sidst vil jeg lige nævne, at der er nogen som står tidlig op og  

passer hjemmesiden, passer bookinger, sender nyhedsbreve ud, passer face book 

side, passer regnskab, passer mødevirksomhed. Arrangerer begivenheder, passer 

genforeningspladsen, passer stien ned til ballen, passer vandtårnet vasker brugte 

effekter til loppesalg, 



 

Passer stien op til Møllestubben passer shelteren, passer toilet i klubhuset for 

sheltegæster og   ser man ud af vinduerne ser man ind i mellem en mand på en lille 

traktor køre med jord og store sten til legeplads, shelterplads og vandhul. Man ser 

også sommetider nogen går nede i vandhullet ved mejerivej og graver siv op.  

Der bliver sat gyngestativ op efter alle kunstens regler ud fra vejledningsbeskrivelsen 

Der bliver rejst telt, sat borde og stole op, langet god mad over disken. 

 

Det er alt sammen det, der giver bevægelse og gør,  

at Brundby har noget at byde på. 

Borgerforeningen vil her takke alle som har ydet og yder et stort frivilligt arbejde. 

Og vi har her en lille erkendelighed 

 

Krista Tranberg 2021 

  

 


