Årsberetning 2020 Brundby borgerforening
Der gror ikke støv på mappen hvor der stå borgerforening.
Jeg vil godt sige lidt om hvad det er som motiverer til arbejdet i borgerforeningen
Vi har i vinter haft lejlighed til at stoppe op og se på hvem vi er og hvad er det vi vil
Samsø kommune skal have formuleret en ny kulturpolitik og den forbindelse er vi sammen med andre
foreninger blevet bedt om, til en workchop, at komme med et oplæg om, hvad vi forstår ved kulturen og
hvordan vi bruger kulturen. Og det har vi snakke om i bestyrelsen.
Hvad er det så som motiverer borgerforeningen.
Jeg vil sige lidt om vore værdier, vore normer og adfærd -det vi går og gør.
kulturen er værdier og det tager vi udgangspunkt i.
Hvis I forstiller jer et stort isbjerg, så er der noget over overfladen, som kan ses. og noget under ovefladen
som ikke kan ses .
Kulturen afspejler sig i normer og adfærd, det som vi gør og det som opleves. og det kan ses over
overfladen.
Og værdierne ser man ikke, de ligger under overfladen af isbjerget, men de afspejler vore handlinger.
Værdierne er på den måde med til at motivere til det vi sætter i gang.
Værdierne ligger under overfladen og vore normer og adfærd ligger over overfladen
Eks. Restaurering af møllestubben -bræk den ned -nej -og godt for det .Nu har vi en historiefortælling - en
historiebevarelse i et flot naturområde.
Ergo så er en af vore værdier historiefortælling og bevarelse af historien, vores stisystem rundt Brundby
er også en historiefortælling, eller når vi sætter plancher op i møllestubben omkring møllens historie.
Vi har også besluttet at sætte en chelter op -hvorfor -Bl.a. så kan folk opholde sig længere tid i naturen
O.S.V - ergo så har vi en værdi som hedder friluftsliv og udeliv, den værdi kan ikke ses på overfladen ,men
det er den vi handler på.
Hvorfor laver vi forskellige sammenkomster, fordi vi under overfladen har en værdi som hedder
værdifællesskaber, fællesskaber hvor vi bruger hinanden -får kendskab til hinanden eller bare er sammen.
vi har også fokus på nyskabelse -- for kun at holde fast i traditioner, kan gøre os fattige.
vi har snakket noget om, at det er vore værdier som er med til at motiverer til handling og det vi gør
Vi er også med i landsbyer i bevægelse som er et projekt under visit samsø. Som går ud på at sprede
turismen rundt til landsbyerne. 12 ud af 22 landsbyer er med.
( Det er der kommet en folder ud af)Vi sætter spørgsmålstegn ved
Hvad er attraktiv ved Brundby . hvad har vi at byde på, hvordan bliver vi set. Derfor er vi med der.
VI vil godt være åbne og vise Brundby, så turister også opholder sig i Brundby og ikke bare kører igennem.

her er kulturhistorie og natur. og butikker Vi har da meget at byde på.
Så derfor har vi også en værdi som kaldes kulturturisme.
Dette er alt sammen noget af kernen i Brundby Borgerforening og det er noget af det kidt som får
foreningen til at holde sammen. Og måske også det der får foreningen til at blive sjovere at være med i.
Så til det praktiske.
Fastelavnsfesten i 2019 for børn blev besøgt af 50 børn og ligeså mange voksne.
Det er en god tradition hvor børn lægger kræfter i fantasi og udklædning en samlingens dag med
tøndeslagning sang og leg og kaffe og boller. Det har vi haft siden 2014
Vi havde fastelavnsfest for voksne også med udklædning og contra musik, vi var vel 40-50 en festlig og
fornøjelig aften. Det har vi holdt i to år
I 2019 har vi haft den årlige arbejdsdag, hvor der blev bl.a. arbejdet på den nye sti fra sportspladsen og til
møllestubben. Stien er færdig og bliver meget brugt, og fletter området til møllestubben og sportspladsen
sammen
arbejdsdagen bliver brugt til vedligehold af frugthaven, genforeningspladsen og vandtårnet. Det er rigtig
godt når der kommer folk den dag og hjælper. Og så er der rundstykker m.m.
Vi har haft i 2019 åbent hus/ loppemarked i maj kaffe m.v. og salg af lopper. En hyggelig dag, hvor der også
bliver bliver tid til snak. Loppesalget fra Sankt Hans og til efterårsferien. V i skiftes til at lukke op og i, og så
kan folk ellers bare købe. Salget gav til et nyt ½ tag. Det har overrasket os. Men tænk over det når i rydder
op.
Taget er lagt på af tømrerlærling Jens Worm -Leonhardt. Det har var et bøvl p.gr.a. regn vejret sidste, men
det er et godt tag og godt udført arbejde. Den anden side af huset kommer senere.
På den årlige mølledag også 2019 ved stubmøllen rejste vi telt, så kan gudstjenesten komme i læ, hvis det
er nødvendigt. Vi sælger drikkevarer og vafler og det bliver taget godt imod af de besøgende.
Skt. Hansaften på Jørgens mark har vi en hyggelig aften på spejdermaner hvor man kommer med sit eget
til grill og drikke og Jørgen står for et stort bål. Og så hilser vi hinanden og ønsker god sommer.
Som det største i året 2019.Var arbejdet med renovering af møllestub og B.B.U.I. klubhus og stien til
møllestubben.
Der er lavet et samarbejde med B.B.U.I.om renoveringen og søgt penge af landsbypuljen i fællesskab.
Jeg vil her nævne –
At vi er snyde heldige, at vi begyndte at tænke renovering af møllestub i 2017 fik søgt penge i 2018 og fik
arbejdet udført i 2019 hvor det var til at få håndværkere
var vi kommet i gang et år senere havde vi stået i år hvor alle håndværkere har været fuldt optaget.
Nu har vi noget som er brugbar og til glæde for mange.
Vi blev færdige til tiden i 2019. Mange timer er der lagt i det projekt. Og borgerforeningen har været den
udfarende kraft.

Der blev holdt indvielsesfest i strålende solskin en hyggedag og med mange børn og ballonger..100 burgere
og fiss and tips blev der lavet og doneret af Per Frausing. mange tak for det. Det betyder meget for
helheden med initiativrige frivillige hjælpere.
i Sidste år manglede Festivalen frivillige og inviterede foreninger til at hjælpe. Vi var 6 som dækkede nogle
timer ved indgangene, og det fik vi en pæn belønning for.
Der blev sendt en ansøgning til festivalen om del i overskuddet. Der var vi heldige i år og fik 12.000.til
legepladsen. Ligeså har vi søgt Samsø fonden og har fået 7.500 kr. også til legepladsen. Vi er taknemlige og
takker for donationerne. Ellers ville det være svært at finde økonomi til en legeplads.
Der blev nedsat et udvalg fra B.B.U.I. og fra borgerforeningen som kom med udformning af legepladsen.
Der blev købt 2 legehuse. Et tilbud fra XL
Traditionen tro holder vi gammeldags Mortensaften med spisning og andespil. en hyggelig aften som blev
bakket op af mange.
Som noget nyt har vi haft et juletræ i Brundby. Juletræet blev doneret af Knud Pranger og strøm af Butik
Moltke, og mange tak for det. Foreningen købte lyskæde og stod for juletændings arrangement på
Trekanten med gløgg og diverse. et par hyggelige timer, med snak og hilsen på.
Og det er jo det, det også handler om, Sociale fællesskaber.
En gruppe kom i gang i 2019 med udformning af tekster og billeder til plancher i møllestubben, som
fortæller historien om møllerne i Brundby.
Jeg takker bestyrelsen for samarbejdet i 2019 og for den gå på mod der bliver ydet, og også frivillige som
har givet en hånd med når der skulle rejses telt, giver timer til festivalen, vedligehold af stien
,genforeningspladsen ,vandtårnet, græsslåning på stien ned til ballen.
Hvad de gode frivillige kræfter yderligere har arbejdet med kommer jeg ind på i det kommende års arbejde.
I 2019 blev skabelonen formet med renoveringen af møllestubben m.v. for nogle af Borgerforeningens
videre aktivitet. Hvad det så er blevet til i sommer kommer jeg på ind på under punktet bestyrelsen planer
for det kommende år.

Krista tranberg

