
Bestyrelsesmøde, torsdag den 7. januar 2021 på Trekanten 7 hos formanden

Deltagere:  bestyrelsen, Klaus Worm-leonhardt, Troels Ladefoged ,Ellen Kolby.krista Tranberg dog uden Ole A 
Nielsen (pga. bopæl) samt suppleant Rona Sørensen

Siden sidst

Den vellykkede juletræspyntning med byens dagplejebørn, blev omtalt. Desværre er der sket det 
siden, at der nytårsaften skete hærværk på juletræet og især lyskæden. 

Første søndag i advent var der kaffe til dem som kom forbi kl.16 til juletræstænding..

Borgerforeningen har modtaget afregning fra Friluftsrådet til den nye shelter. Sammen med denne 
fulgte et lille skilt, som er blevet opsat på fronten på shelteren. Der tilsendes en tak og billede til 
Friluftsrådet som bevis. Skiltet blev opsat ved en lille sammenkomst med varm kakao på en lidt kold, 
men dejlig dag, og hvor bålfadet kom til sin rette anvendelse.

Parkerings- og toiletforhold i Brundby

Bestyrelsesmødet var primært indkaldt for at aftale det videre i forbindelse med et foretræde for 
Teknisk udvalg om ønsket om ny parkeringsplads og toiletbygning på en matrikel, der ligger på 
Mejerivej ved opkørsel til sportspladsen. Byen fattes parkeringspladser til byens mange nuværende 
og kommende gæster, både i forbindelse med besøg, men også i forbindelse med afholdte 
arrangementer

Mødet med udvalget er pga. Corona situationen blevet udsat fra januar til februar mødet i udvalget.

Der blev orienteret om oplysninger fra chefen fra Teknisk afdeling om evt. mulighed for 
gennemførelse af projektet i år 2021, såfremt Udvalget og KB godkender. Kommunen har fået 
mulighed for at søge midler til projektet gennem en særordning. Der vil blive tale om køb af grunden, 
ikke om langtidsleje. Pt. afventer borgerforeningen svar fra ejeren af den omtalte matrikel på 
Mejerivej 18 på, om han er interesseret i salg.  Der er indhentet positive tilkendegivelser fra naboer 
til den omtalt matrikel til etableringen af ny parkering. Dette forarbejde er blevet lagt ud til 
borgerforeningens sondering inden mødet med udvalget.

Stor enighed blandt bestyrelsen om, at der ikke kan blive tale om, at borgerforeningen skal passe 
plads eller toiletbygning, hvis dette skulle komme på tale på mødet.

Oplæg til mødet med Udvalget blev gennemgået og tilrettes med nye ideer af KW-L



Regnskab

Årsregnskabet er næsten færdigt til revisionen og udviser et fantastisk resultat fra loppemarkedet i 
Vandtårnsbygningen. En stor tak til ”sponsorer” af ting til markedet og en stor tak til dem, der i løbet 
af sæsonen åbner og lukker bygningen.

Bankskiftet fra Jyske Bank til Danske Bank Forening er gennemført inden årsskiftet

Det lovede tilskud fra Samsø Kommune til renoveringen af ”vandhullet” på er modtaget. Arbejdet 
med færdiggørelse af dette projekt kommer til foråret.

Vandtårnsbygningen

Skaden på tagpladen i forbindelse med opsætning af antenne til  opsamling af data til vandværkerne 
søges erstattet med opsætning af et ”hotspot” på klubhuset på sportspladsen. Det aftales af KT og 
KW-L i samarbejde med BBUI med Samsø Bredbånd, men vil være et gode i forbindelse med 
shelterudlejning mm.
Krista kontakter Zeuten  som står  for opsætningen af antennen på Vandtårnsbygningen om et årligt 
sponsorat  til sponsortavlen  for  signal pladsen på taget.

Ref. EKJ


