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Bestyrelsesmøde, mandag, den 3. Maj 2021 – på Trekanten 7 
 
Deltagere: Bestyrelsen og suppleant, med afbud fra Ole A. Nielsen 
 
Siden sidst 
Formanden KT orienterede om den fælles arbejdsdag i Bøgebjergprojektet og på 
Genforeningspladsen. Rigtig mange gode opgaver blev løst på dagen. Mange frivillige 
deltagere fra begge foreninger deltog, og sluttede dagen med spegepølsemadder og 
god snak. 
 
Gyngestativer blev samlet og rejst og er nu næsten klar til udlægning af sandpude. 
 
Rotary Samsø kommer på besøg den 19. Maj 2021 for at høre om borgerforeningens 
arbejde, bl.a. med de projekter, der i de sidste år er udført til byens og øens bedste. 
Mødet finder sted på sportspladsen og BBUI orienteres om afholdelsen 
 
Aftenskolen har booket grillpladsen til 2 arrangementer i maj og juli. Derudover et 
privat arrangement i juli 
 
Generalforsamling 
Dagsordenen til generalforsamlingen blev gennemgået. Diverse valg gennemgået. Der 
aflægges regnskab for både borgerforeningen og det fælles Bøgebjergprojekt.  
Kontingentet for år 2022 foreslås uændret til kr. 125. 
 
Økonomi 
Regnskab for 1. Kvartal for både borgerforeningen og Bøgebjergprojektet blev 
bestyrelsen orienteret om. Gode resultater og allerede nu en fin udlejning af shelteren  
 
En del indbetalinger til sponsortavlen for 2021 er modtaget ved kvartalets udløb. 
 
Der er foretaget en del udlæg fra borgerforeningens kasse til renoveringen af 
Vandhullet, men de kommer igen ved afslutning af projektet 
 
Åbent hus – Loppemarkedet 
Loppemarkedet åbnes med åbent hus, den 13. Maj 2021. Der sælges kaffe/kage og 
øl/vand til fordelagtige priser. 
Desværre ser det ud til at fornyelsen af den anden side af taget måske ikke nås til den 
dato pga. travlhed hos håndværkeren. Sekretæren meddeler tømreren et Ok om 
nødvendigt til at vente til ugen efter datoen med arbejdet. Loppemarkedet åbnes 
dagligt, når taget er skiftet. 
 
 
Indvielse – Vandhul og legepladsudvidelsen 
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Der er udarbejdet forslag til invitation til indvielse af vandhul og gyngestativet til den 
13. Juni 2021. Denne rundsendes til medlemmer, håndværkere og gæster, og der 
annonceres på hjemmesiden. 
 
Orientering om møde md Teknisk forvaltning. 
KT og EKJ har holdt møde med Teknisk forvaltning i stedet for foretræde for udvalget. 
Der kommer en invitation til alle borgerforeningerne på Samsø til et møde i juni måned 
om udarbejdelse af forslag til ”Liv i landsbyerne”.  
 
Borgerforeningen har tidligere henvendt sig om manglende parkering og toiletforhold i 
byen, og dette vil indgå i forslagene, da det må være en kommunal opgave at sørge for 
alle de gæster, der også her i sommer vil komme til øen. 
Borgerforeningen har indhentet accept fra naboer til den ønskede placering af 
parkeringsplads mm, men kan/skal ikke forhandle med ejeren af matriklen om købet 
 
Derudover vil borgerforeningen udarbejde et forslag til renovering/ombygning af 
vandtårnet til et   ”forsamlingshus” og fremsætte ønske om fartdæmpning i byen ved 
f.eks. opsætning af fartmålere 
 
Der er i alt afsat 1,5 mio. kr. i den såkaldte Landsbypulje, men der kan også være 
mange foreninger, der har ønske til dette beløb. Vi kan kun håbe. 
 
Online Booking - shelter 
Forslag til et andet bookingsystem undersøges nærmere af KT, TL og TFM. Det 
foreslåede system dækker måske ikke lige vore behov. Eventuel nyt system aftales 
med BBUI 
 
Donation – More Play puljen 
Der er modtaget en donation fra More Play puljen til gyngestativet på 2 ts. kr. Denne 
donation reduceres i betalingen til Kompan for gyngestativet. 
 
Forslag til annoncering på hjemmeside samt årshjul 
Et forslag til annoncering på hjemmesiden af udlejning af telte sættes i bero. Teltenes 
beskaffenhed undersøges nærmere ved kommende arrangementer. Måske købes nye 
telte i 2022, men det er stadig muligt at leje de nuværende telte ved henvendelse 
 
Forslag til årshjul igangsættes som hjælp til bestyrelsen, så alle aftaler/arrangementer 
overholdes. Et godt hjælpemiddel. 
 
Eventuel 
Der er modtaget invitation til dialogmøde med Social- og Kulturudvalget den 1. Juni. 
 
Næste møde   Er aftalt til 7. Juni, kl. 14.00 
 
Ref.: EKJ 


