
Pressemeddelelse 

 

 

Generalforsamling i Brundby Borgerforening 

 

blev afholdt søndag d. 12. marts på Brundby Rockhotel, hvor 26 deltog i 

generalforsamlingen. 

Anne Kirsten Buur blev valgt som ordstyrer. Formand Krista Tranberg aflagde 

beretning, hvor hun bl.a. sagde følgende: 

Året 2022 har været et år, hvor der er sket synlige kvalitetsløft i Brundby som rækker 

ud i fremtiden. 

Der er sket et kvalitetsløft på sportspladsen, hvor borgerforeningen har været 

initiativtager for at skaffe midler til nyt boldhegn og et biodiversitetsbælte langs med 

Mejerivej. Der er søgt penge i Landsbypuljemidlerne til nyt boldhegn. Der er søgt 

penge i kommunens biodiversitetspulje til et plantebælte, hvor det gamle boldhegn 

har stået. 

Kvalitetsløftet på sportspladsen er udført i samarbejde med Ballen Brundby 

Ungdoms- og Idrætsforening, og der er afholdt mange møder og arbejdsdage. 

Resultatet af møderne er et godt og afsluttet projekt. 

 

Det andet store projekt borgerforeningen har udført, er renoveringen af Vandtårnet. 

Sensommeren 2021 søgte borgerforeningen fonde og LAG midler samt indhentede 

overslag for renoveringen hos lokale håndværkere og en byggetilladelse. 

Arbejdet med renoveringen begyndte i april 2022 og blev afleveret i august med et 

tilfredsstillende resultat både for borgerforeningen og håndværkerne og helt efter 

budgettet. 

Borgerforeningen får med foreningshuset en større forankring i Brundby. 

Det er her, vi kan bidrage og fremme til fællesskaber. 

Der er indvielse onsdag d. 17. maj kl. 16 til 18, hvor alle er velkommen. 

 

Jeg vil gerne her takke de fonde, som har støttet renoveringen: Nordea-fonden, LAG 

midler, NRGI Værdipuljen, Nykredits Fond, Benalisa Fonden, Samsø Fonden og 

Samsø Festival, og de leverandører, som har udført ombygningen: Bachs Tømrer & 

Montage, Samsø Sten & Grus, Bedr. Stjerne VVS og Energi, Tranebjerg 

Entreprenørforretning, Murermester Erik Rasmussen, Samsø El, JNO Gulve, Dansk 

Malerentreprise og Bygningsid. 

 

Borgerforeningen har aktiviteter i gang for både børn og voksne: Bål og mad for 

børn, søndagsfrokost, Sankthansaften, Mortensaften, deltager med et arrangement 

under Visit Samsø ”Lys i mørket”, er med på ”møllernes dag ” på stubmøllen og 

holder juletræstænding samt vedligeholdelsesdage af de grønne områder. Derudover 

står Borgerforeningen for booking af Bøgebjerggruppens shelter på Bøgebjerg og har 

også en el-ladestander. Et fast loppesalg i sommerperioden og andre perioder er også 

en aktivitet i Borgerforeningen. 

 



Beretningen blev godkendt. Regnskabet ved kasserer Ellen Kolby blev godkendt. 

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmer Krista Tranbjerg og Troels Ladefoged. 

Genvalg til suppleanter Rona Sørensen og Poul Søndergård. Den øvrige bestyrelse 

består af Ellen Kolby, Ole A Nielsen og Karin Jensen. Genvalg til revisorer Lene 

Maegaard og Lars Bent Maegaard 

Under evt. blev vedligeholdelse af de grønne områder i Brundby drøftet og flere 

meldte sig som frivillige for at hjælpe med til at Brundby bliver ved med at have 

velplejede og fine fællesarealer. 

Det var en god eftermiddag for Brundby Borgerforening. 
 


