
Planer for det kommende år 2020 
 
Det er svært at komme med planer for det kommende år .når de er afviklet  
nogen af dem.  Vore planer for 2020 får ord med på vejen om hvordan det er gåe 
 
For en ting er at have planer en anden ting er at få det udført 
 
 Jeg starter med aflysninger i foreningen 
 
Desværre kunne vi ikke holde fastelavnsfest da hotellet og rum og romms har lukket 
I februar. Om vi får det igen er nok tvivlsomt. 
Vi kunne godt bruge et Langhus på sportspladsen, hvor man kan opholde sig!!!!!  
 
Generalforsamling aflyst. 
 Syng foråret ind og fællesspisning aflyst. 
 
I april havde vi vedligeholdelsessøndag, hvor mange mødte op til rundstykker og hjælp til 
vedligehold. Stien, frugttræerne, genforeningspladsen. Møllestubben. hvor der blev lavet 
naturhegn. 
 
Pinselørdag aften inviterede vi bestyrelsen og hjælpere til vin og kage på sportspladsen  
Og til snak om sommerens aktivitet. 
 
Genopretning af vandhullet ved sportspladsen, Der er nedsat en arbejdsgruppe med 
udfarende kræfter af Hanne og Henning på Brundby hovedgade 
Vandhullet er kommunens og byens borgere. Der er lavet en plan med rydning af krat og 
træer og anlæggelse af sti med grus på den sydøstlige side. med bænke og med nænsom 
rydning af siv. 
Der er søgt friluftrådet om 50.000 og tilsagn fra samsø kommune med 10.00 
Svar på ansøgning i september. der er givet tilbud fra entreprenører til rydning. 
 
Shelterbyg i maj samen med de to skoler og B.B.U.I. blev aflyst på gr. af corona. 
Borgerforeningen og B.B.U.I. stiller den nu selv op. Shelteren kommer i denne uge  
Og vi skal i gang.  flere hjælpere har sagt ja til at arbejde med opstilling. 
Den er købt ved Heltude. i Jyderup, Godthåb Mølle. 
borgerforeningen betaler fakturaen og betales senere af friluftrådet som vi har søgt 
midler fra. Det bliver et godt aktiv på møllestubben 
 
Legepladsen blev sat op i maj. 
 De to legehuse blev malet hen over vinteren ligeså piratbåden. Børge og Anton fik den 
malet og gjort klar. Båden doneret af Anton. 
Legepladsen har været en stor aktiv i sommer. Dagplejen fra Brundby bruger den. SFO fra 
Tranebjerg cykler her ud. Nogen fra byen siger, at hvis ikke de havde legepladsen, vidste 
de ikke hvor de skulle gå hen og få luft og aktivitet  med børnene. mange turister bruger 
den. Sammensætning med båd, to legehuse og stor sandkasse gør den særlig attraktiv. 
Vi har fået donation fra Festivalen på 12.000 og 7.500 fra samsøfonden Det er vi 
taknemlig for uden dem ingen legeplads. Derudover har B.B.U.I. fået 12.000 fra festivalen. 
også til legepladsen 



 
Fredag d. 16 juni havde vi en aften fernisering over plancher i møllestubben Som fortæller 
om Brundbys mølle historie. Der var møllevandring til den tidligere mølle på Grandhøj ,til 
Stubmøllen og til Møllestubben afsløring af plancher og BOBLER  
 
 
Udlejning af møllestubben er kommet i gang i sommer 
Vi har en landzone tilladelse til 10 overnattende gæste af gangen. den skal genforhandles 
ved udgangen af 2021. I år har vi besluttet mac 6 personer inde i møllen. Tina Fausing 
står for bookinger. Ellen Kolby for økonomien. Lars Bent fra B.B.U.I. med opdatering af 
udlejning. Borgerforeningens bestyrelse for opsyn og vedligehold. Anne Kirsten for toilet 
Den har været lejet ud antal gange 83 voksne og 17 børn…. Pris pr overnatning 50 kr. Vi 
får kun rosende ord og tilfredse gæster for stedet, og ingen koks har der har der været i 
udlejningsaftalerne.      
 
Så er der grilpladsen 
I forbindelse med shelteren er det besluttet mellem B.B.U.I. og Borgerforeningen, at der 
skal være en grillplads på sportspladsen, til fri afbenyttelse da der ikke er bålplads ved 
møllestubben. 
Gode hjælpere i borgerforeningen har lavet udkast til pladsen og godkendt af B.B.U.I. 
Der er indkøbt bålfade og grillstander, planker og bord til det ”sorte hus.” 
 Børge, Anton .Klaus og Peer har stået for udformningen . 
Sten er hentet i Jørgens stenstak og lån af hans traktor Og her vil jeg godt nævne, det er 
et flot arbejde, det sætter kvalitet på hele projektet. med shelter, legeplads og sportsplads 
og et godt aktiv som bare må bruges af alle. Borgerforeningen sætter pris på at vi har 
store sten, træstubbe og folk som kan og vil gøre det arbejde.  
. 
Loppesalg og vandtårnet. 
Vi har fået sat nye hylder op, der er kommet løbende med lopper.Rona Ellen og 
undertegnede  fylder op og holder rent. Vi har holdt åben hus d, 6 juni med kaffe og kage. 
bestyrelsen deler ugerne mellem sig med at åbne og lukke. Mange rosende hilsener fra 
gæster som kommer der. Og et godt salg  
 
21 juni Mølledagen på Stubmøllen blev aflyst 
Jeg vil under eventuelt tage Stubmøllen op, da vi har fået en henvendelse fra møllelauget  
om ,at de er i bekneb for mandskab til at vedligeholde Stubmøllen.   
 
  
Den 21 juni var der indvielse af legeplads og søndagsfrokost. 
Det med frokoster et nyt initiativ med Peer igen som kok og idemager med paile på samsk 
Salg af vin fra Vinkapellet i Brundby. Lad os bruge hinanden.  
Det blev en rigtig god dag med dåb af båd og legehuse med vand balloner og leg og 
aktivitet for børn En rigtig god dag i solskin og mange gæster. 
Der blev orienteret om genopretningen af vandhullet 
Og grill pladsen og hele området stod sin prøve til ug. 
 



23 juni Sankt Hans på Jørgen Tranbergs mark på spejdermaner, hvor man kommer med 
egne forsyninger. Der kom flere end vi plejer at være og flere turister. En god måde at 
ønske hinanden god sommer. 
 
11 juli 100 året for genforeningen af Sønderjylland på genforeningspladsen i fællesskab 
med Grænseforeningen på Samsø. 
Arrangement bestod af faneborg og tak til de mange faner som deltog. Det gør det hele 
festligt og dansk Fællessang, taler ved Borgmesteren, Grænseforeningen og 
efterkommere af initiativtagere til pladsen. 
Afsløring af en ny planche som fortæller historien, Betalt i fællesskab af grænseforeningen 
og borgerforeningen. En god mindedag og et historisk tilbageblik 
 
16 august havde vi igen søndagsfrokost og leg og aktivitet for børn . 
Vi vil gerne gøre det til en tradition, at arrangere i forsommer og sensommer. Det er en 
mulighed for at mødes på tværs. 
Vi sælger tilbehør og man kommer selv med mad til grillen. 
Vi var en flok på 40 personer, børn var der ikke så mange af og de hyggede sig i 
sandkassen. Et godt hyggeligt arrangement.  
 
Nye Foldere om VELKOMMEN TIL BRUNDBY 
Den tager udgangspunkt i den gamle folder. 
Men nyt, at vi gør opmærksom på de fem madpakkesteder vi har i Brundby 
   

Borgerforeningen har deltaget i et par Work shops omkring ”Samsøs landsbyer i 
bevægelse”. 
Som i hovedtræk går ud på at synliggøre landsbyerne på en fælles platform samt 
fordele turismen over hele øen og skabe mere omsætning i virksomheder på Samsø. 
Projektet står Visit Samsø for og koordinator er Gitte Bredal Jørgensen. 
Dette er en Wind-Wind for os alle.  
Hvordan kan vi i fællesskab gøre Brundby mere synlig? 
Hvad er det unikke og særligt attraktive ved Brundby? 
Visit samsø står for fremstilling og økonomi af folderen 

Senere vil der blive fremstillet info stander om Brundby, butikker og erhverv 
Den bliver omdelt i 10 standere og i butikker. 
 

Så til det vi har til gode  
Mortensaften med bankospil og Juletræstænding den første søndag i advent 
 
Vi takker sponsorerne på vores sponsorplakat, Den støtte er borgerforeningen rigtig 
glad for, og vi kommer igen til næste år rundt personlig med en hilsen om sponsorat  
Vi har ikke været rundt i år p.gr.a Corona 
 
Samarbejdsaftale med B.B.U.I. 



Borgerforeningen er ved at få udarbejdet en samarbejdsaftale med B.B.U.I.   
Bøgebjergprojektet består af samarbejde de to foreninger imellem med samarbejde 
om legeplads, frugthaven, møllestubben, shelteren og brug af sportsplads og 
klubhus. 
Vi har et udkast til bearbejdning i de to foreninger. 
 Spørgsmål til samarbejdet: 
Der er økonomi, hvad hvis en træder ud af aftalen, vedligehold af arealer og 
bygninger, lejeaftaler m.v.   
Borgerforeningen vil foreslå, at vi får en uvildig person med erfaring til at vejlede 

med aftalen. 

Hvordan ser generalforsamlingen på dette  

   

    

 

  
   

 

 

 


