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Bestyrelsesmøde – 24. marts 2021 – Trekanten 7 

Deltagere: Bestyrelsen og suppleant – heraf Ole A. N med i virtuelt møde hjemmefra. 

 

Siden sidst 

Arbejdet med renoveringen af Vandhullet på Mejerivej skrider flot og sikkert frem.  Det blev præciseret, at i 

historien skal vandhullet omtales som ”Fællesvandingen”, hvilket fremgår af et gammelt kort.  

Der satses på indvielse den 13. juni 2021 sammen med indvielse af gyngestativet på legepladsen. Den 

tidligere udmeldte dato (20.6.21) falder sammen med Mølledag og Råvarefestival, derfor ændring. 

Mødet med Teknisk Udvalg forventes af være med personligt fremmøde i april. Det er bestyrelsens ønske 

personligt af fremføre vore ønsker med hensyn til parkeringsplads og off. toilet, men også at tale om 

hastigheden igennem byen. Der køres generelt for hurtigt, trods byskiltene. Der er overfor bestyrelsen 

fremsat ønske om hastighedskiltning på 40 km/t. Det er dog en politisag, som bestyrelsen i samarbejde 

med kommunen vil tage op. 

Generalforsamling 

Borgerforeningens ønske om afholdelse generalforsamling en fredag aften for at tilgodese de udenøs 

medlemmer, kan ikke efterkommes fra hotellets side. Der er fra hotellet foreslået, at generalforsamlingen 

afholdes en søndag eftermiddag, kl. 13.30 og forventes afholdt 16. maj.  

Invitation på mail, hjemmeside og som en folder i postkasser i byen. (KT, TFM og EKJ tovholdere) samt 

annoncering i Samsø Posten 

Arrangementer 

Sidste års omdelte folder gennemgås og justeres med nye datoer og arrangementer og andre oplysninger 

Shelterudlejning 

Allerede nu er der stor interesse for shelterne på Møllestubben. Der er gæster i påsken. 

Hegnet med afklip mod nabo er etableret. Skraldespandsstativet er flyttet og sækken transporteres til 

stativet ved klubhuset for bortkørsel en gang om ugen i affaldssystemet. (KW-L). Ekstra sække i en af 

bænkene.                      

Der indkøbes et bur brænde til videresalg i sække til gæster i sheltere og på grillpladsen. En succes sidste år.           

Der undersøges af TFM og TL om brug af et andet og mere brugervenligt bookingsystem             

Der er tilbudt gratis annoncering under – Open2Day – om shelterudlejning og grill- og legeplads.  OK                       

til dette 
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Økonomi 

Borgerforeningen har en fin økonomi. Det er foretaget udlæg til renoveringen ad vandhullet, men de beløb 

kommer igen, når projektet er færdigt.  

Ligeledes er der modtaget tilskud fra Nordea til det fælles projekt med BBUI om gyngestativet på 

legepladsen. Gyngestativet er bestilt og leveres i midt i april måned, hvorefter det hurtigst muligt sættes op 

i samarbejde med BBUI 

Fællesmøde med BBUI 

Efter ophævelses af forsamlingsforbuddet skal der hurtigst muligt afholdes møde med BBUI om fælles 

arbejdsdag om legepladsen og shelterpladsen mm. EKJ retter henvendelse til BBUI med en mulig dato. Der 

er flere projekter, der skal tages stilling til. 

Vedligeholdelse på Møllestubben 

Der er problemer med vinduerne i Møllestubbens shelter, da der trænger regnvand ind. Dette søges 

udbedret med nye udvendige rammer med plexiglasplader på og evt. udvendig fugning. 

Flaghejsning 

Flaghejsninger er uddelegeret til EKJ og TL med hhv. Genforeningspladsen og Møllestubben. Flagdagene 

gennemgået. Der er indkøbt en ny vimpel til Møllestubben. 

Sponsoraftale 

Byens erhvervsdrivende er blevet kontaktet med hensyn til sponsoraftale, og der har været en meget 

positiv tilbagemelding. Enkelte har lavet aftale om ekstra annoncering på borgerforeningens hjemmeside. 

Loppemarked 

Loppemarkedet i Vandtårnsbygning åbner til Kr. Himmelfartsdag. Forinden sker der en oprydning og 

sortering i tingene (RS+EB) Der er i vinterens løb kommet mange gode lopper til foreningen. i forbindelse 

med åbningen holdes åbent hus med kaffe/kagesalg og en præsentation af det nye tag på tårn og østside. 

Næste møde 

Afholdes på Trekanten 7, den 4. maj kl. 14.00 

REF: EKJ 


