
Bestyrelsesmøde på Skolebakkevej 21, onsdag, den 26.8.2020 
Deltagere: hele bestyrelsen, incl. suppleanter. 

Mødet blev indledt med en velkomst til nyt medlemmer af bestyrelsen, Klaus Worm Leonhard. Ole 

Albert Nielsen og til ny suppleant Troels Ladefoged. 

Dagsorden 

Punkt 1 – Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: 

Formand Krista Tranberg 

Næstformand Klaus Worm-Leonhard 

Kasserer/sekretær Ellen Kolby Jensen 

Punkt 2 Underskrift på vedtægter 

De rettede vedtægter, hvor § 10 er ændret med hensyn til frist på indsendelse af forslag til 

generalforsamlingen er underskrevet af dirigent og bestyrelse. 

Punkt 3 – Samarbejdsaftale med BBUI 

Samarbejdsaftale med BBUI blev drøftet meget indgående ud fra de forslag til aftalen, som de 

enkelte best.medlemmer var fremkommet med, mange tilføjelser/sletninger til det oprindelige. 

Konklusionen blev, at Ole A Nielsen samskriver forslagene, som så forelægges bestyrelsen, inden 

den præsenteres for BBUI 

Punkt 4 – Brev til medlemmer 

Et ajourført brev til nye borgere i byen samt til borgere, der tidl. har været medlem af foreningen, 

blev præsenteret.  

Punkt 5 – Stubmøllen 

På generalforsamlingen blev alle medlemmerne opfordret til at give deres støtte til 

Stubmøllelauget Denne opfordring gives videre, men borgerforeningen kan ikke påtage sig 

yderligere frivilligt arbejde som forening. Det er dog op hver især at støtte op om byens vartegn på 

forskellig vis, økonomisk hjælp gennem medlemskab af lauget eller hjælp på anden måde. 

Punkt 6 – Opfølgning på generalforsamlingen 

Det blev påtalt fra et nyt medlem, at der manglede præsentation af bestyrelse og især af nye 

best.medlemmer. Dette tages til efterretning, også især fordi der på generalforsamlingen var en 

del fritidsborgere, som måske ikke kender de nye medlemmer af bestyrelsen. 

En fyldig beretning over året 2019. Generalforsamlingen var udskudt til august fra 13. marts 2020 



På generalforsamlingen blev den nye folder over stisystemet præsenteret, og et ønske om et 

indstik i folderen med oplysning om de mange nye virksomheder/forretninger, der er kommer i 

byen, blev drøftet. Der er efterfølgende sat gang i udarbejdelse af et sådant kort af 2 af de nye 

forretninger. 

Borgerforeningen vil rette henvendelse til Visit samsø for afholdelse af et fællesmøde med de 12 

foreninger, der var tilknyttet – Landsbyer i bevægelse. Dette sker for at høre, hvad de enkelte 

foreninger har fået ud af workshoppen og projektet Landsbyer i bevægelse 

Også som en udløber af generalforsamlingen skal der rettes henvendelse til kommunen om de 

manglende parkeringspladser og toiletforhold i byen. Det har gennem sommeren været et stort 

problem for de forretningsdrivende med de mange besøgende i byen. Borgerforeningen 

undersøger ejerskabet af en grund, som kunne være en mulighed for parkering og toiletbygning og 

taler med ejeren, inden der rettes henvendelse til kommunen. 

Punkt 7 – Shelter 

Shelteren er kommet til byen i samlesæt. Arbejdet med opsætning påbegyndes først i september. 

Der indkaldes til møde med BBUI om arbejdsgangen i byggeriet. 

Punkt 8 – Børnearrangement i Møllestubben i efterårsferien 

Et forslag til historiefortælling i Møllestubben en eftermiddag i efterårsferien blev vel modtaget.  

Invitation til alle og der serveres kakao mm. Der vil blive opsat batteri-lyskæder i møllestubbens 

indre ved dette arrangement. 

Punkt 9 – Ansøgning til Samsø Fonden 

Der udarbejdes en ansøgning om tilskud til gode og solide legeredskaber, trampolin og 

fugleredegynge til legepladsen. Prisen på de ønskede legeredskaber oplyses i ansøgningen, men 

der søges ikke om et bestemt beløb. Det blev på generalforsamlingen oplyst, at også BBUI vil 

ansøge fonden om tilskud til legepladsen 

Punkt 10 - Eventuelt 

Under evt. blev der opfordret til, at medlemmerne opfordres til at se referatet på hjemmesiden, 

hvor også den nye bestyrelse vises. Hjemmeside – Brundby.dk 

Et lille hæfte om – Min gamle landsby – af Eigil Hempel, er modtage i scannet form. Dette tilbydes 

medlemmer med interesse for det ved henvendelse til sekretæren. Kun forsiden vises på 

hjemmesiden og på mail. Sekretæren udsender mail til medlemmer om dette og om bestyrelsens 

nye sammensætning efter generalforsamlingen. 

 

Ref. EKJ 

 



 


	Bestyrelsesmøde på Skolebakkevej 21, onsdag, den 26.8.2020

