Nyker Borgerforening
wwww.nyker.dk
Nyker 24.05.2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. maj 2016 kl.19.00 hos Christine
Fremmødte:
Jørgen Hammer (JH),Kim Kock-Hansen (KKH),Birgitte S. Larsen (BL),Lene Jespersen (LJ),Niels Koefoed-Holm
(NKH),Christine T.M. Hansen (CH),Jørn O. Kjøller (LO),Kurt Jespersen (KJ)

Dagsorden
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 02. 03. hos Niels (vedheftet)
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.
2. Årets Landsby 2016. Foreløbig intet nyt
Der er 40 landsbyer tilmeldt. Det vil påFolkemødet blive offentliggjort hvem der er vinderen.
3. Status for multiaktivitetspladsen
Der er kommet tilsagn fra Erhvervsstyrelsen på 140.000,00 kr.KKH og Bornholms Frie Idrætskole vil følge op
på proceduren. Claus og Solvej er stadig i gang med at skrive ansøgninger til Fonde.
4. Status for ny hjemmeside
KKH er næsten færdig med den nye Nyker Hjemmeside, der vil gøre det lettere for os at redigere og sætte
materiale ind på siden. Der mangler dog lidt før den er helt færdig. Forhåbentlig kan vi blive introduceret til
siden på næste bestyrelsesmøde.
5. Status for velkomstbesøg hos ny tilflyttere
Der er kommet 2 nye familier til Nyker, og de er blevet budt velkommen med en LUP og 1 flaske Nyker vin
samt 1 års gratis medlemskab af Nyker Borgerforening.
6. Sct. Hans aften den 23.6. Mad i forsamlingshuset, fakler, fanebærer, heks, vogn, bål, båltaler, højtalere,
annoncering.
Der kom et forslag på at spørge Bjerne Kure om at holde båltalen. JH vil kontakte ham. CH kontakter SFO
med henblik på at få lavet heksen samt få pyntet heksens vogn, som vi igen i år låner af KKH. KKH vil spørge
NIF om en , LJ sørger for indbydelser samt sørger for at der er sange klar til aftenen. KJ kontrollerer om der er
fakler samt optænding nok, ellers skal der bestilles mere. JH tager kontakt til Bornholms tidende. Der skal
bestilles vognmand til at køre kvas til bålet samt fjerne asken. NKH sørger for mere kvas til bålet. Der ligger
noget kvas ved Kirkebyvej som vi kan bruge, men der er ikke nok.

7. Store Legedag 12.-13. august. Arbejdsliste gøres klar og i henhold til denne, gør vi hver især os klar.
KKH vil indkalde til et planlægningsmøde d.30. juli kl.10. Det vil blive afholdt hos BL .Alle vores ting til
Store Legedag er blevet flyttet fra Brugsen til vores lokaler ved Nyker Bibliotek
8. Åbent punkt
Revision af bevarende lokalplaner. Starter med en 2 timers byvandring med Elsebeth Pedersen, T&M én af
de første dage i juni. Vi melder forslag til dato og tid ind.
JH er blevet kontaktet af T&M med henblik på en Byvandring i uge 22. JH vil melde tilbage at det vil passe os
bedst onsdag d. 1. juni kl 16.30.
Kulturugen. Møde den 24.5. kl. 16 på Destinationen for de lokalsamfund, der vil byde ind med aktiviteter
under Kulturugen i september. Har Nyker noget at byde ind med?
Nyker menighedsråd har et arrangement i Nyker Kirke.
”Underværker” der er en del af RealDania er kommet med en invitation til Ildsjæle. Det er en kampagne der
går ud på ”Gør din ide til virkelighed”. KKH vil oprette os på hjemmesiden www.underværker.dk.Vi får brug
for mindst 200 likes/støtte fra borgere i byen.
9. Næste møde den 17. 08.2016 hos Kim
Næste møde er hos KKH d. 17. august 2016
10. Eventuelt
BL oplyser at der er 4650,00 kr. mindre indbetalt kontingent. Det svarer til ca.42 indbetalinger. Vi vil prøve
sætte et girokort på Sankt Hans indbydelserne til dem der ellers plejer at være medlem men som ikke har
indbetalt i år. Så må vi se om det hjælper.
Referent
Lene Jespersen

