Bestyrelsesmøde i Klubhuset på Mejerivej – onsdag, den 3.6.2020
Deltagere: Krista Tranberg(KT), Børge Rasmussen(BR), Ellen Kolby(EKJ), Ole A Nielsen OAN), Rona
Sørensen(RS) og Tina Frausing(TF)
Afbud Jesper Profft -Barn syg
DAGSORDEN
Økonomi
Kvartalsregnskab for januar udleveret til deltagere. Reelt overskud på 18.787 kr. I kvartalet er
udbetalt 19.500 kr. til fælles fælleskontoen til etablering af legepladsen.
Tilbud om plakat
Tina F gennemgik et tilbud som borgerforeningen har modtaget om en plakat, Plakaten kan
komme på vores hjemmeside, og sælges ved arrangementer Tilbuddet koster ikke foreningen
noget, og B.Bf. kan få 10% af omsætningen. Tilbuddet annonceres på Fb Tina undersøger
nærmere.TF forslår Brundbys forretningsdrivende en gratis link i 2020 på vores hjemmeside
I 2021 hvis de ønsker det, er det mod betaling .TF kontakter de forretningsdrivende .kt sender
navn på forretningsdrivende til TF

Loppesalg og Åbent hus ved Vandtårnet, den 6,.6.2020 fra 11-16.
Godt salg af lopper i 4. og 5. md. udenfor åbningstiden, som først starter nu. Borgerforeningen er
tilbudt hele loppemarkedet fra Trekanten 1(DN) Dette sorteres og kommer lidt efter lidt i
Vandtårnet. TF giver husly indtil videre.
Det besluttedes at der ikke opsættes telt, men blot et par parasoller, borde og hvide stole. Der
sælges kaffe og kage (5 kr./enhed) og gratis saftevand
Fernisering, fredag den 12. juni 2020, kl.19.00
Byvandring til ”møllerne” starter på Genforeningspladsen, går til Vandtårnet, til Stubmøllen og
slutter på Møllestubben, hvor der serveres et glas vin i forbindelse med afsløring af plakat over
møllerne. Undervejs på turen fortælles om de forskellige møller (RS)
Indbydelse sendes til Samsø -fonden som har givet bidrag og Samsø lokal-historiske forening som
har været behjælpelig med billeder.
Søndagsfrokost og Legepladsindvielse, søndag, den 21.6.20, hhv. kl. 11.30 og kl. 13.30
Invitation er omdelt i byens postkasser og den tilsendes pr. mail til udenøs medlemmer nu, samt
en reminder til alle 5-6 dage forinden dagen (EKJ)
Der opsættes telte, borde og stole torsdag . kl. 17.00 i samarbejde med BBUI. Der spørges på leje
af tallerkner, bestik og glas i Besser FSH. (EKJ) Duge fra KT og EKJ. Spisebillet til mobilpay 13205
eller kontant afregning. Spisebillet = kuponhæfte EKJ.

Per Frausing står for Paella på Samsk
Regin fra ”vinkapellet”i brundby leverer vinen og fortæller om disse
Der fortælles om Gadekærsprojektet efter middagen, men inden indvielse af legepladsen.
Båden døbes med vandballoner, øvrige program, se invitationen
Kaffe og kage betales pr. honnør med donation til legepladsen udvidelse mm. Klaus WormLeonhard bager muffins. Krista Indkøber is ,Charlotte Worm køber balloner og fylder dem.
Der skal forinden indvielse af legepladsen laves et par små justeringer på legehusene og fyldes
sand på ved de fliser, husene står på. En snak om krav til legepladsen,( Legepladsen er privat og
offentlig tilgængelig), resulterede i, at der laves en journal (lille Kina-bog) en mappe på PC med
regelmæssige tjek af redskaber, huse mm. (BR). Egenkontrol (risikovurdering), hvis der kommer
kontrol.
Sankt Hans Aften ved Tyregården, tirsdag, den 23. 6.20 – kl. 20.00
Annonceres på sociale medier og pr. mail til medlemmer omkring 15.6.20
100 års jubilæet for Genforeningen, den 11. juli 2020 – kl. 14,00
Afsløring af planche over Genforeningens tilblivelse gennemføres med deltagelse af repr. fra
Grænseforeningen, efterkommere af begge initiativtagere, af div. foreninger, der har modtaget
Danmarksfaner, repr. fra det officielle Samsø og alle der har lyst. (se program - referat møde med
Grænseforeningen) Det undersøges om Grænseforeningen vil betale , sokkel og planche.

Generalforsamling
Der satses på generalforsamling, den 25. september, en fredag, hvis hotellet kan. KT kontakter
hotellet.
Samarbejdsaftale med BBUI
En større snak om samarbejdsaftalen, udfærdiget af BBUI. B.BF går i tænkeboksen og kommer
med et udspil, da den nuværende synes for restriktiv og mangler vilje til ligelig samarbejde/hjælp
foreningerne i mellem.
KT gav udtryk for, at der underskrives på lige vilkår. Det vil sige ,at begge foreninger har afholdt
generalforsamling og har fremlagt foreningens regnskab ,vedtægter og reff.fra
generalforsamlingen .KT gav udtryk for at dette orrienters til B.B.U.I.
Et ønske fra borgerforeningen var oplysning om BBUI’s bestyrelse og medlemmer, vedtægter og
økonomi (hvis dette kan kræves)
Evt.

Reff krista og Ellen

