Brundby Borgerforenings generalforsamling på Brundby Hotel.
torsdag den 20. august 2020. kl. 19.00
Generalforsamlingen indledtes med en velkomst fra formanden Krista Tranberg (KT) og med en
fællessang: Det haver så nyligen regnet.
Der var 26 deltagere i generalforsamlingen, hvoraf flere ”fritidsborgere” i Brundby deltog.
Generalforsamling er pga. Covid-19 krisen udsat fra marts måne 2020.

Punkt 1 – Valg af ordstyrer
Klaus Kock (KK) blev efter bestyrelsens indstilling valgt til ordstyrer. KK redegjorde for lovlig
indkaldelse med brev i postkasser og samme dag på Facebook. Annoncen i Samsø Posten var i den
6. august 2020 og indkaldelsen godkendt. Ellen Kolby Jensen blev valgt som referent
Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden KT gav en fyldig beretning om årets aktiviteter og gøremål i foreningen – se
vedhæftede beretning.
Beretning blev godkendt.
KT takkede de mange frivillige, der gennem året har bidraget til, at foreningens områder bliver
passet og plejet.
Bemærkninger til beretningen:
Til et spørgsmål om yderligere legeredskabet på pladsen, kunne formanden oplyse, at det er et
stort ønske at få en nedgravet trampolin (til store og små legebørn) og en fugleredegynge til de
mindste. Der søges midler fra Samsø Fonden til dette. Yderligere blev det oplyst fra et
bestyrelsesmedlem fra BBUI, at denne forening også søger midler til legepladsen. Vi krydser alle
fingre for det.
På grund af den sene indkaldelse til generalforsamlingen er der flere af vore medlemmer, som har
betalt dobbelt kontingent for 2020. De vil blive kontaktet af kassereren for tilkendegivelse af, om
kontingentet ønskes udbetalt, eller det må tilgå legepladsen til puljen for nye indkøb
Til et spørgsmål om flere annonceringssteder/henvisning til andre sheltere på samsø for
udlejningen, kunne formanden oplyse, at vi skal annoncere på udinaturen på friluftsrådets side
som følge af vores tilskud fra friluftsrådet ,men vi kan også annoncere andre steder. Der er andre
sheltere på Samsø som også annoncere på udinaturen.

I formandens beretning omtaltes et ønske om en uvildig person til at se på samarbejdsaftalen
mellem Borgerforeningen og BBUI. Dette fik forsamlingens godkendelse,
Den nye folder over stisystemet blev rosende omtalt. Ejere af et par af de nye butikker vil
udarbejde et lignende kort med alle de butikker og virksomheder, der efterhånden findes i byen,
enten som et indstik i folderen eller et på anden måde oplysende kort. Det afgør de to
Stor ros med applaus fra deltagerne til arbejdet i borgerforeningen
Punkt 3 – Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Ellen Kolby Jensen gennemgik regnskabet som udviser et overskud på 8.112 kr. og en
formue på godt 149 ts. kr., incl. værdien af Møllestubben og Vandtårnsbygningen. Overskuddet
forklares ved, at det især skyldes indtægter fra loppemarkedet, som i 2019 udgjorde 22 ts kr.
Arrangementerne i årets løb har givet overskud på små 3 ts. kr. Der er afholdt reparation af det
halve tag på vandtårnsbygningen. Dette beløb sig til små 22 ts. kr. Tilskud fra Festival og Samsø
Fonen udgør tilsammen godt 19 ts. kr.
Foreningen havde 55 betalende medlemmer i år 2019
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren redegjorde for regnskabet for Bøgebjergprojektet for årene 2018 og 2019. I år 2018
har både BBUI og Borgerforeningen hver indskudt 10 ts. kr. til det videre arbejde i projektet. Og
disse beløb er sammen med sponsorater fra håndværkere, på i alt 10 ts. kr. blevet til virkelige gode
aktiver, som begge foreninger kan være stolte over. Egenkapitalen i Bøgebjergprojektet er ved
udgangen af 2019 på godt 11 ts. kr. Der arbejdes videre på projektet.
Punkt 4 – Bestyrelsens planer for det kommende år forelægges
De kommende planer for år 2020 blev fremlagt af formanden KT, se vedhæftede oversigt over
planer. Og som noget usædvanligt pga. tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, og
Corona-krisen, blev de enkelte punktet omtalt på en anden måde. Mange af dem blev aflyst, men
da forsamlingsforbuddene blev hævet til 50-100 personer, var det muligt at afholde Skt. Hans
aften og jubilæumsfesten for Genforeningen med Sønderjylland
Punkt 5 – Fastsættelse af kontingent.
Kontingenter for år 2021 blev af bestyrelsen foreslået fastsat til 125 kr. pr. husstand. Hvilket er
uændret fra 2020. Kontingent gælder for hele husstanden.
Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Thomas Thode og Charlotte Worm-Leonhard, begge ønskede ikke genvalg. og i stedet
valgtes Klaus Worm-Leonhard og Ole A. Nielsen.

Punkt 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg var Rona Sørensen og Tina Frausing. Tina Frausing ønskede ikke genvalg. Som suppleanter
valgtes Rona Sørensen og Troels Ladefoged
Punkt 8 – Valg af revisorer
På valg var Lars Bent Maegaard og Lene Maegaard, som begge blev genvalgt.
Punkt 9 – Indkomne forslag
Der blev fra bestyrelsen fremsat forslag til vedtægtsændring af § 10 således, at indkomne forslag
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling, mod de tidligere 14 dage, og
forslag fremsættes pr. mail til formanden. Ingen ændring i tidsfrist ved ekstraordinær
generalforsamling, hvor tidsfristen stadig er 5 dage. Forslaget blev vedtaget og nye/rettede
vedtægter udfærdiges.
Punkt 10 - Eventuelt
Der mangler et offentligt toilet og parkeringspladser i byen til alle vore gæster. En af
butiksindehaverne havde alt for mange gæster, der spørger om lån af toilet, og det er ikke nemt at
sige nej, men… Bestyrelsen blev opfordret til at rette henvendelse til kommunen, bl.a. som følge
af at SK har afholdt workshop om Landsbyer i bevægelser, hvor formålet var, at gæster skulle
besøge lidt andre byer end Ballen og Nordby
Borgerforeningen har fået en henvendelse fra Møllelauget for Stubmøllen. De fattes frivillig
arbejdskraft til at passe og fortælle om møllen i åbningsperioderne hen over sommeren, da en af
de frivillige er rejst fra øen. Formanden opfordrede deltagere til at overveje at melde sig som
enkeltperson i Møllelauget, da borgerforeningens bestyrelsen ikke kan påtage sig mere arbejde.
Formanden opfordrede også til at deltage i Møllelaugets generalforsamling den 10. sept., om
muligt, eller søge afklaring af arbejdet art mm. Stubmøllen er en selvstændig forening som ejes af
Møllelauget.
Generalforsamlingen sluttede med en stor tak fra formanden. Ligeledes en stor tak for hjælp og
opbakning fra hele bestyrelsen.
Sidste år havde dele af bestyrelsen indstillet Krista Tranberg til Ildsjælsprisen for år 2019. Dette
lykkedes ikke, men som tak for den store indsat som formand for Borgerforeningen, fik hun
overrakt en erkendtlighed fra bestyrelsen i form af en vin- og chokoladekurv.

Referent:
Ellen Kolby Jensen

