Brundby Borgerforenings generalforsamling på Brundby Hotel,
søndag den 16. maj 2021. kl. 13.30
Generalforsamlingen indledtes med en velkomst fra formanden Krista Tranberg (KT) og med en
fællessang, som blev afsunget udenfor mødelokalet pga. Corona restriktioner
Der var 23 deltagere i generalforsamlingen, hvoraf flere ”fritidsborgere” i Brundby deltog.
Generalforsamling er pga. Covid-19 krisen udsat fra marts måne 20221.

Punkt 1 – Valg af ordstyrer
Bent Ranum (BR) blev efter bestyrelsens indstilling valgt til ordstyrer. BR redegjorde for lovlig
indkaldelse med brev i postkasser, på mail og samme dag på Facebook. Annoncen i Samsø Posten
var i den 29. april 2021. Indkaldelsen godkendt.
Bestyrelsen blev præsenteret, da de var flere nye medlemmer til stede. Ellen Kolby Jensen blev
valgt som referent
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden KT gav en fyldig beretning om årets aktiviteter og gøremål i foreningen – se
vedhæftede beretning.
Beretning blev godkendt.
KT takkede de mange frivillige, der gennem året har bidraget til, at foreningens områder bliver
passet og plejet. Der blev overrakt en erkendtlighed som tak.
Stor ros med applaus fra deltagerne til arbejdet i borgerforeningen
Punkt 3 – Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Ellen Kolby Jensen gennemgik regnskabet som udviser et underskud på 3.222 kr. og en
formue på godt 146 ts. kr., incl. værdien af Møllestubben og Vandtårnsbygningen. Underskuddet
forklares ved, at det især skyldes sponsorat fra Festivalforeningen på 19,5 ts. I år 2019 var dette
indtægtsført hos borgerforeningen, men dette tilskud tilhørte retteligt Bøgebjergprojektet
(legepladsen). Det reelle resultat er på godt 16 ts. Kr.
Indtægter fra loppemarkedet udgjorde 29 ts kr. og en stor tak skal lyde til alle som har bidraget.
Arrangementerne i året løb har givet underskud på 300 kr., hvilket skyldes aflysninger.
Den nyopførte shelter tilhører borgerforeningen, og nettoudgiften andrager godt 4.ts. kr. efter
tilskud fra Friluftsrådet.

Foreningen havde 63 betalende medlemmer i år 2020. Kassereren opfordrede alle til at tjekke om
kontingentet for år 2021 var betalt.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren redegjorde derefter for regnskabet for Bøgebjergprojektet. I år 2020 har både BBUI og
Borgerforeningen indskudt i alt 31,5 ts. kr., som kommer fra udlodning fra Festivalforeningen og
Samsø Fonden til det videre arbejde i projektet. Disse beløb er sammen med sponsorater fra
private til legepladsen og shelterudlejning blevet til virkelige gode aktiver, såsom grillplads og
legehuse/-båd, som begge foreninger kan være stolte over. Egenkapitalen i Bøgebjergprojektet er
ved udgangen af 2020 på godt 22 ts. kr. Der arbejdes videre på projektet med bl.a. et gyngestativ.
Punkt 4 – Bestyrelsens planer for det kommende år forelægges
De kommende planer for år 2021 blev fremlagt af formanden KT, se vedhæftede oversigt over
planer.
Udover det planlagte aktiviteter vil der i årets løb blive arbejdet med planer for den indvendige
renovering af Vandtårnsbygningen, hvor de gamle ”vandkar” skal fjernes. Der blev fremsat forslag
til at lade en arkitekt udarbejde forslag til ombygning, Dette drøftes videre i bestyrelsen
Zonetilladelsen til shelterpladsen er midlertidig og udløber med dette års udgang og skal fornyes.
I den forbindelse arbejdes der på en lille udvidelse af antal personer, der max må være i
shelterområdet, da en ny mindre shelter er et ønske.
Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent.
Kontingenter for år 2022 blev af bestyrelsen foreslået fastsat til 125 kr. pr. husstand. Hvilket er
uændret fra 2021. Kontingent gælder for hele husstanden.
Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Krista Tranberg og Troels Ladefoged, Begge blev genvalg.
Punkt 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg var Rona Sørensen som blev genvalgt. Ny suppleant blev Sonja Nass som 2. suppleant.
Punkt 8 – Valg af revisorer
På valg var Lars Bent Maegaard og Lene Maegaard, som begge blev genvalgt.

Punkt 9 – Indkomne forslag
Der var indkomme et forslag til fartbegrænsning/genopsætning af fartmålere (overholdelse af
gældende regel). Dette affødte en stor snak om forholdene og sikkerheden bl.a. for de bløde
trafikanter. Nye tilflyttere er skræmte over hastigheden indenfor byskiltene.
Der blev nedsat en gruppe på 5 medlemmer, som vil arbejde videre med en henvendelse til
kommunen og anden myndighed om forholdene. Der blev givet tilsagn fra bestyrelsen om
økonomisk hjælp til evt. indkøb af særlige skilte eller materialer til skilte.
Punkt 10 - Eventuelt
Dette års generalforsamling blev for første gang afholdt en søndag eftermiddag, og KT spurgte ind
til om dette kunne være et alternativ til aftenmøde. Stor tilslutning til dette fra de fremmødte,
også fra udenøs medlemmer.
Sluttelig opfordrede Per Frausing alle til at møde op den 13. juni ved indvielse af Vandhullet og
gyngestativet på legepladsen, og ikke mindst til fællesspisningen, stegt flæsk og persillesovs med
nye kartofler. Der er 100 pladser og det er først til mølle-princippet.
Generalforsamlingen sluttede med en stor tak fra formanden. Ligeledes en stor tak for hjælp og
opbakning fra hele bestyrelsen.
Referent:
Ellen Kolby Jensen

