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Formandens beretning for 2012
Ved årsskiftet 2010/2011 udsendte Realdania en "Invitation til ildsjæle", der var rettet mod alle, der
arbejder passioneret med forbedringer og udvikling af lokalsamfundet, specielt det byggede miljø.
Det fik os til at tænke på Asger Pedersens indsats omkring udviklingen af Nyker Forsamlingshus
og vi kontakte ham for at høre, hvad han eventuelt kunne ønske sig sådanne fondsmidler benyttet
til.
Resultatet blev en ansøgning fra Borgerforeningen til Realdania om midler til nye vinduer i facaden
på forsamlingshuset. Da det ligger i et bevaringsområde, var spørgsmålet forinden blevet vendt
med kommunen, der kunne tilslutte sig et oplæg om at forlænge de bestående højtsiddende
vinduer ned til normal højde. Ansøgningen blev imødekommet og i efteråret 2012 kunne vi glæde
os over at se Forsamlingshuset beriget med de nye vinduer ud mod parkeringspladsen, der har
skabt et helt andet lys i og udsyn fra salen.
I januar blev der afholdt det første møde mellem interessenterne i den kommende "Multiaktivitetsplads", der ønskes skabt i området omkring Friskolen og idrætsanlægget. For at styrke
de kommende ansøgninger om økonomisk støtte til etableringen blev der hyret arkitekthjælp til at
illustrere aktivitetspladsens indretning og udstyr og projektets etapedeling. Arkitekthjælpen blev
betalt af Borgerforeningen med økonomisk støtte fra Friskolen og tegningsmaterialet har siden
være brugt i en løbende ajourført form ved de efterfølgende ansøgninger om støtte til projektet.
Borgerforeningen har haft et mål om at blive den første "Blomstrende landsby" på Bornholm (et
initiativ der udspringer af Landdistrikterne Fællesråd, som har udarbejdet en skabelon for de mål
og krav, der skal opfyldes, for at ansøgere kan komme i betragtning til titlen). I den forbindelse har
foreningen tegnet en aktie i Landdistrikternes Hus, der ville sikre rabatter på praktisk hjælp under
processen. Desværre er processen ikke kommet i gang i 2012 på grund af personlige sorger, der
har ramt vores tovholder i processen.
Den 2. maj blev det årlige ødækkende dialogmøde afholdt i Kyllingemoderen og ansvaret for
indholdet givet til foreningen "Vores Bornholm", der med sit program og indhold fik samlet næsten
500 borgere til en debat om øens udfordringer, der især præges af den hidtil vedvarende fraflytning
fra øen.
Det ødækkende dialogmøde blev i august - september efterfulgt af 4 dialogmøder rundt om på
øen, som hver havde et mere tematisk emne. Her blev blandt andet spørgsmålet om tomme
boliger drøftet og begrebet "flexbolig" præsenteret som den boligform, man vil overveje i byzoner,
hvor der hidtil har været bopælspligt. Flexbolig er således en bolig i byzonen uden bopælspligt i et
forsøg på at erstatte nogle af de tomme boliger med boliger, der kun står tomme noget af året og
som kan forventes bedre vedligeholdt end boliger, der ikke er beboet i årevis. Emnet er nu under
politisk behandling og vi afventer et udspil fra kommunalbestyrelsen på, hvordan flexboligformen
kan tænkes indført på vilkår, der er forhandlet med de enkelte lokalsamfund.
I juni var der strandrensning på ”vores” strækning fra Teglkåsvej i syd til Jons Kapel. Det var
BFI´s 6. klasse, der stod for det praktiske arbejde og klassen fik i den forbindelse de 1.100 kr., som
BRK giver hver af de involverede borgerforeninger.
Sct. Hans aften den 23. juni startede med fællesspisning kl. 18. i Forsamlingshuset og fakkeloptog
der startede kl. 19.30. Fakkeltoget gik ad en forkortet rute 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 Jesper Larsen, Agregård.
Højtaleranlægget var stillet til rådighed af Bjarne Kure og igen i år kunne alle høre båltalen
tilfredsstillende. Tak til Bjarne og for tilsagnet om at komme igen i år.

Den 11.-12. 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. Nok en gang tak til vore æbleskivebagere og til NIF for det flotte arrangement, der har sat
Nyker på landkortet. Vi ser frem til 10års jubilæumsarrangementet i 2013.
I efteråret blev muligheden for at få områdefornyelsesmidler til aktuelle initiativer annonceret af
BRK. Fra Borgerforeningens side blev der i samråd med Fællesrådet den 12.11. indsendt
ansøgning om midler til en natursti rundt om Nyker som supplement til cykelstien mod Rønne.
Ansøgningen blev, som det måske er bekendt, ikke imødekommet i første omgang, men det
undersøges, om der ad anden vej kan skaffes midler til realiseringen af en natursti rundt i skellet
mellem Nyker by og det åbne land.
Der har i årets løb været afholdt to møder i Fællesrådet h.h.v. den 15. marts og den 3. oktober.
Af emner, der er blevet drøftet på møderne, er ansøgninger om støtte til multi-aktivitetspladsen,
ansøgningen til Realdania om støtte til Forsamlingshuset, ansøgningen om byfornyelsesmidler til
den grønne sti rundt om Nyker og etableringen af det nye Lokalråd i BRK regi, der fra en pulje på
½ mio kr. kan uddele støtte til mindre projekter efter konkrete ansøgninger. Samtidig er
Fællesrådet det forum, hvor vi løbende orienterer hinanden om det, vi har gang i, så vi på den
måde har mulighed for at koordinere tingene og byde ind med hjælp, hvis vi kan være et godt
supplement, som vi for eksempel kender det fra Store Legedag, Sct. Hans aften eller ved
Juletræstændingen.
Sidste år spændinger i byen, som mange vil have bemærket bl.a. fra pressens dækning er
gudskelov et overstået kapitel og det har glædet os, at NIF ved sin seneste generalforsamling har
udtrykt noget tilsvarende.
Traditionen tro var der fredagen før 1. advent den 30. november en meget 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 Claudia og Bert Beyen på
Krashavevej, som vi derfor også vil bringe en tak ved denne lejlighed..
Som i de forløbne år har borgerforeningen opsat byens flagstænger i foråret. 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.
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