
Bestyrelsesmøde hos Rona Sørensen, mandag den 9. marts 2020 

Deltagere: Bestyrelsen med afbud fra Chalotte, Thomas og Tina 

Punkt 1 – Generalforsamling 

Dagsorden for generalforsamling blev gennemgået, og kandidater til valg er fundet. BR præsenterer 

kandidaterne. 

Borgerforeningen er vært med øl/vand/kaffe. 

Der indkøbes gaver til afg. bestyrelsesmedlemmer og til de frivillige hjælpere ved genforeningspladsen og 

Brundbyhavens pasning. Generalforsamlingen starter med den nye sang fra Sigurd Barrett, den der også 

skal synges på Genforeningspladsen af pigekoret fra Sankt Annæ den 19.  april og måske  igen den 11. juli 

ved jubilæet på genforeninspladsen 

Punkt 2 – Syng foråret ind 

Det er aftalt med Peter W-L, at der ydes rejsegodtgørelse til ham for arrangementet. Derudover indkøbes 

gaver til Ea og Peter. (vin og chokolade) 

Middagen afregnes direkte med hotellet. 

Punkt 3 – Legeplads og legehuse 

2 legehuse er indkøbt fra fælleskontoen, De er samlet og skal bare males inden de opsættes på pladsen. 

Der skal etableres sandpuder ved husene og båden.  

Legepladsudvalget kommer med forslag til indretning til legepladsudvalget – Lisbeth Toft, Klaus W-L og 

Palle  Kaiser. Selve indretning af pladsen godkendes af begge bestyrelser. 

BBUI har overført 12 ts. kr. til fælleskontoen, Borgerforeningen de samme 12 ts + de 7,5 ts, vi fik fra Samsø 

Fonden. 

Hvis legepladskassen får smalhals, venter gyngestativet til næste år. Der er pt. mange fine ting i området. 

Det er vigtigt, at gyngestativet bliver af stål, som er holdbart og vedligeholdesfrit. 

Punkt 4 – Vandtårnet 

Der forestår en nyindretning af loppemarkedsbygningen, så varerne kan præsenteres på en indbydende 

måde. Der er doneret en rumdeler og andre hylder opsættes.  

Skade på den ”gamle” del af taget udbedres af BR og AO, og kompenseres med gratis internetforbindelse i 

byggeuge for shelter. Skaden skete, da medarbejde fra Samsø Bredbånd skulle opsætte antenne til aut. 

aflæsning af vandure i byen, 

Punkt 5 – Plancher i Møllestubben 

Flere billeder til plancherne i møllestubben er hentet på arkiverne i Onsbjerg. Jaques laver opsætningen i 

formaterne 50x70 cm, og plancherne bliver trykt på Samsø Posten 

Punkt 6 – Siden sidst 

Der har været afholdt møde om – Landsbyer i bevægelse - med deltagelse af flere borgerforeninger og 

andre repr. fra byer. For Brundbys vedkommende skal der laves en opgradering  af vores folder og kort over 



stierne med optegnelse af byens virksomheder og seværdigheder. Der opsættes   en info -stander, som 

placeres et centralt sted i Brundby og andre byer. Butiksindehavere og  virksomheder opfordres i brev til at 

komme med oplysninger om virksomhederne inden 1. april. Oplysningerne afleveres til Visit Samsø, som 

udarbejder det videre materiale og med tiden også en App.  

Repræsentanter fra borgerforeningen har også deltaget i et 1. møde om kulturpolitikken i Samsø 

Kommune. Her var stikordene – visioner, værdier, børn og unge, samtalekultur, frivillighed og fællesskab. 

Efterfølgende ses ældreområdet ikke at være repræsenteret. Det er dog en vigtig gruppe. Næste møde i 

oktober 2020 

Arbejdsdagen den 19. april - opgaver gennemgås af KT, RS, BR og AO inden da. 

Arbejdsdagen begynder på genforeningspladsen, da det er den dag, hvor pigekoret fra Sankt Annæ skal lave 

optagelse til et større arrangement. Koret kommer kl. 13.00, og da er vi længe færdige, og kan evt. nyde 

sangene 

Punkt 7 – Shelterbyg 

Der er søgt midler fra puljen til kulturelle aktiviteter, og her er bevilget 2 ts. kr. De bruges til plancher og 

dokumentation for arbejdet. 

Stien fra møllestubben til Mejerivejen skal udbedres. JT sponsorere stabilgrus og lån af Valle til dette 

Et forslag fra Tina F om på hjemmesiden  og FB at vise, hvordan byggeriet skrider frem i ugens løb, blev 

vedtaget. Billeder til hjemmesiden skal være af en vis beskaffenhed, så et tilbud fra Troels T om at tage 

billeder er OK, men de tages af TT selv efter lærer og elevers anvisning, Dette for at begge foreninger ikke 

bliver erstatningspligtige, hvis der sker skader på fotoudstyret.  Andre billede som evt. lægges på Facebook 

er foreningerne uvedkommende. 

Det vil blive præciseret overfor alle deltager, at fotoapparater tilhører og betjenes af ejer og dette uanset 

indstillingen hos lærere. Billederne kan/skal buges til dokumentation overfor Friluftsrådet. 

Der skal laves en aftale med BBUI om brug af klubhus og vand i byggeugen og senere i sommerperioden 

ved udlejning 

Punkt 8 – 100 års jubilæum på Genforeningspladsen 

En forespørgsel om deltagelse i festligheder til Ole Mondrup, Besser, et barnebarn af en af initiativtagerne 

har givet positivt svar. OM er orienteret om de ting, der skal ske. EKJ spørger et andet herboende 

barnebarn, Ida Stjerne om det samme 

Der er tilsagn om faneopstilling fra modtagere af faner fra Danmarks Samfundet (Niels Henrik Nielsen), fra 

garderforeningen, fra hjemmeværnet og fra folkedansere. Flere kan komme til. Endeligt program 

udarbejdes, men der satses på start kl. 14.00.  Endnu uvist om kommunal deltagelse. 

Borgerforeningen er vært med kaffe og kage, vin/øl/vand på dagen. 

Punkt 9 – Evt. 

Under eventuelt oplyste formanden, at der er kommet en henvendelse fra Kunst-Ø om afholdelse af en 

fotoudstilling i møllestubbe i 9 dage fra den 26. juni 2020. Dette må vi takke nej til, da der forhåbentligt er 

gæster i shelterne til den tid. Der vil heller ikke blive mulighed for at lukke pladsen, og hvad med 

parkeringsmuligheder mm. 



 

Med hensyn til byttet med kommunen om pasning af genforeningspladsen kontra græsslåning af stien til 

Ballen, så skal det op til politisk drøftelse i udvalget for ikke at favorisere borgerforeningen frem for andre 

foreninger. 

Vi drøftede muligheder for oprensning af vandhullet på Mejerivej 10. Sagen kan undersøges nærmere. 

Næse møde aftale efter generalforsamlingen, men bliver i uge 13 eller 14. 

 

Ref  EKJ 


