Referat af bestyrelsesmøde
7 Januar 2020.Hos Børge Rasmussen kl. 17.30 til 21.
Deltagere: Charlotte Worm, Ellen Kolby, Børge Rasmussen, Rona
Sørensen og Krista Tranberg.

Fastelavn
•

Arrangementet aflyses desværre i 2020. grundet Brundby Hotel og Rumogrooms har
lukket. Information om dette kommer op på vores hjemmeside og Fb

Sponsor
•

Der skal laves ny sponsorplakat. Sponsorerne skal kontaktes. Ved henvendelsen, når
vi går ud med dem, kan vi bruge det brev, vi har i forvejen. Der er et udført brev til
nye og et til gamle sponsor. Dette skal gøres til foråret. Den nye plakat skal trykkes
ved Samsø posten.

100 års jubilæum
•

Jf. brev fra d. 30 dec. skrevet af Ellen til Nanna og Ingrid. Ellen vil kommunikere
med kommunen om arrangementet. Niels Schou vil give feedback på arrangementets
forslåede indhold. Det afvikles d. 11.juli på Genforeningspladsen

Legepladsudvalget
•

Legepladsudvalget skal have givet de fornødne beføjelser til at kunne tage stilling til
at få opbygget en god legeplads og finde de gode tilbud mm på, hvad der skal være på
pladsen. Endvidere skal den økonomiske ramme være på plads, så de ved, hvad de
har at arbejde med. Jf seddel med de ting, der ved sidste møde, er blevet
kommunikeret omkring indhold på legepladsen. Det nedsatte udvalg kontaktes først i
Februar.

Hvordan er kulturen for borgerforeningen
•

Krista skal til møde ved social og kulturudvalget ved Samsø kommune d. 18 februar.
Jf. invitation. Ang. workshop om ny kultur politik for Samsø. Ellen og Børge deltager
også.
Krista skal lave et oplæg på 2 minutter om, hvad kultur er for os i Brundby. Igennem
dialog om emnet fik Krista Input til oplæggets indhold.

Generalforsamling
•

Der er generalforsamling d. fredag 13. marts. Det skal annonceres 14 dage før d. 27
februar. Folder skal lægges i postkasserne. Spørger om Tina kan lave folder.

Stien og genforeningspladsen
•

Ellen spørger vejformanden om, hvad vi gør med vedligeholdelse af
genforeningspladsen og evt. stien til Ballen.

•

Der skal nedsættes et udvalg som står for Bøgebjerg og shelteren.

Syng foråret ind
•

Arrangement på Brundbyhotel d. 18 marts med fællesspisning og fællessang. Der er
fokus på, vi skal synge sange fra højskolesangbogen. Nye og kendte sange med en
historiefortælling.
Annonceres d. 5/3 og noteres på facebook som begivenhed. Peter Worm-Leonhard og
sognepræsten Ea står for fællessangen og historierne der tilknyttes.

Ansøgning
•

Der udfærdiges en ansøgning til samsø kommunes pulje til kulturaktiviteter.
Der søges om 12.000 kr. Pengene skal bruges til ugen, hvor der skal bygges shelter.
Dette ligger i alt på en udgift der hedder 52.600 kr. Vi modtager 35.000 kr. fra
friluftsrådet til projektet også.

Regnskab

•

Kasseren fremlægger regnskab for 4 kvartal. Ud af en omsætning på 56.000 kr er der
et overskud på 8000 kr. års resultatet fremlægges på generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9/3 hos Rona kl 17.30.
Reff. Charlotte Worm

