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Formandens beretning for 2009
Nyker Borgerforening markerede i 2009 sit 25 års jubilæum, og udgav i den anledning et
jubilæumsskrift, der indeholdt en oversigt over de mangfoldige initiativer, der i de forløbne 25 år
var taget af borgerforeningen til glæde og gavn for Nyker. Jubilæumsskriftet fik en fin presseomtale
og satte endnu en gang Nyker på landkortet.
Som en anden jubilæumsaktivitet gav Brødrene Vest koncert i Selskabslokalerne i forlængelse
af sidste års generalforsamling. Det skete i en propfuld sal, der bland andet kunne nynne med på
nummeret ”Fra Nyker til Nashville”.
Endelig indbød borgerforeningen som en udløber af 25 års jubilæet den 22. august medlemmerne
til Rovfugleshow på Lundsgårsdvej i Nyker. Et halvt hundrede medlemmer mødte op med
kaffekurv og havde en spændende formiddag.
Bestyrelsen har i foråret arbejdet med at gøre småbørnslegepladsen klar til sæsonen. På grund
af hærværk måtte vippen have ny planke, der blev indkøbt, malet og monteret. Desværre stoppede
Emely Nielsen med at slå græsset, som siden er blevet slået af Frank og Asger. Der er sidst på
året indgået aftale med BRK om at græsset fremover slås fire gange om året af de, der også
vedligeholder de grønne områder.
Den 21. april var der møde i Nyker Fællesråd. Her orienterer vi hinanden om aktuelle forhold,
vender relevante samarbejdsemner og lægger op til en mulig koordinering af vore indsatser, Et
samarbejde vi i borgerforeningens bestyrelse sætter stor pris på.
Den 24. juni var der strandrensning på ”vores” strækning fra Teglkåsvej i syd til Jons Kapel. Det
var BFI´s 5. Klasse, der stod for det praktiske arbejde. Klassen fik i den forbindelse de 1.100 kr.,
som BRK giver hver af de involverede borgerforeninger.
I løbet af foråret har borgerforeningen på baggrund af gentagne klager over rågeplagen i Morten
Svendsens Have haft kontakt til dels BRK´s skovfoged om udtynding i haven af visse træer og
med Nyker Jagtforening med henblik på en nedskydning af rågeunger. Problemet er sikkert ikke
løst hermed, men det er relevant at nævne, at vi er opmærksomme på rågeplagen og løbende
følger op på problemet.
Sct. Hansaften den 23. juni bød vanen tro på fællesspisning 18.30 i Selskabslokalerne og 20.30
på fakkeloptog gennem byen og frem til bålpladsen. Heksen var lavet af børn i BFI´s
skolefritidsordning og heksens vogn pyntet ligeledes af børn i BFI´s skolefritidsordning. Ved
fakkeltogets ankomst til bålpladsen kom heksen på bålet og efterfølgende blev faklerne kastet på
bålet. Aftenens båltaler var Martin Ramstrup, tilflytter til Nyker og ejer af det nye Rovfugleshow,
som vi skulle besøge senere på året.
Lørdag den 15. august afholdt NIF Store Legedag. Atter et tilløbsstykke med et væld af
spændende aktiviteter. Borgerforeningen bidrog på dagen med en æbleskivebod, hvorfra der også
blev solgt is og frugt. Der er grund til nok en gang at sige tak til NIF for det flotte arrangement, der
også har sat Nyker på landkortet.
Den 30. september deltog repræsentanter fra bestyrelsen i Landdistriktsforum på Kannikegård,
hvor hovedtemaet var borgerinddragelse og kommunens nye politik på området.
Konklusionen på mødet var en anbefaling om bedre dialog og tidlig inddragelse i aktuelle
processer i et samfund, der på grund af et faldende befolkningstal og dermed beskatningsgrundlag
må leve med løbende trusler om behov for besparelser. Mødet blev af BBS fulgt op med et
vælgermøde den 3. november i Aakirkebyhallerne, hvor temaet var den fremtidige politik for
borgerinddragelse.

Den 21. oktober blev efterårets møde i Fællesrådet afholdt. Her gav de enkelte medlemmer en
orientering om aktuelle og planlagte aktiviteter. En lille solstrålehistorie fra mødet var Lokalhistorisk
Forenings beklagelser over de for dem høje udgifter til en internetopkobling, der blev løst med
Friskolens tilbud om en gratis opkobling til deres server. En stor tak fro denne imødekommenhed.
Den 11.november var Borgerforeningen sammen med NIF og BFI medunderskriver af en
henvendelse til borgmesteren om at få lov til at benytte et nærmere specificeret område af den
gamle skolegård til et lukket og overdækket boldbur.
Bestyrelsen imødekom den 12. november en ansøgning fra Selskabslokalerne om støtte på
10.000 kr. til indkøb af nye lamper til brug i loftet over scenen og i sognerådslokalet.
Den 18. november blev der af Vestbornholms Energiforsyning indbudt til informationsmøde i
Selskabslokalerne vedrørende fjernvarmeplanerne i Sorthat-Muleby og Nyker. Tilslutningen de
to steder havde været så tilfredsstillende, at man nu planlagde at gå i gang med arbejdet omkring
årsskiftet, så fjernvarmeforsyningen de to steder ville kunne blive etableret i efteråret 2010, inden
de ansøgte dispensationer for brug af gamle olietanke udløb. PS: Det er efterfølgende blevet
meddelt, at man i de to forsyningsområder vil have mulighed for at søge om tilskud til tilslutningen
på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under skrotningsordning. Tilskuddet til skrotning
af oliefyr er på maks. 10.000 kr. og kan søges fra 1. marts 2010.
Traditionen tro var der fredagen før 1. advent den 27. november en utrolig velbesøgt
juletræstænding med indlæg af sognepræst Per Munch, sang af friskolens kor og med
efterfølgende gløgg og kager i Brugsen. Tak til Brugsen for sponseringen. Juletræet var skaffet til
veje af Borgerforeningen, som havde fået lov at hente det hos Hans Krämer på Krashavevej,
som vi derfor også vil bringe en stor tak.
Som i de forløbne år har borgerforeningen opsat byens flagstænger i foråret og nedtaget dem til
efteråret. Flagning sker primært på foranledning af skolen, menighedsrådet og NIF men også
flagning i anledning af private begivenheder kan ske. Men man skal lige som byens institutioner
selv stå for det praktiske. Flag kan lånes ved henvendelse til Borgerforeningen.
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at rose bestyrelsen i NIF Selskabslokaler for de mange
arrangementer i året løb, den flotte istandsættelse af huset og den gode gænge huset er i.
To af de i 2009 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Torben Kjøller og Ann Wiuff, har af personlige
årsager valgt at trække sig i løbet af året. De er blevet erstattet af vore to suppleanter Lene
Jespersen og Kirsten Tolstrup. Der skal lyde en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for
indsatsen i den (korte) tid vi havde fornøjelsen af jer og en tak til suppleanterne for at træde til, da
det kneb
På borgerforeningens vegne
Jørgen Hammer

