NYKER BORGERFORENING

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts 2015 hos Kim Kock-Hansen
Fremmødte: Jørgen Hammer(JH)-Kim Kock-Hansen(KKH)-Lene Jespersen(LJ)Mai-Britt Kruckow(MBK)-Niels Koefoed-Holm(NKH)-Jørn O.Kjøller(LO)Kurt Jespersen(KJ)-Trine Køhlert(TK)
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. januar hos Kurt og Lene
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.
2. Drøftelse af den af Marianne i mail af 22.1. rejste kritik af beslutninger
truffet den 6.1. Skal henvise til mit svar af 23.1.og Kims efterfølgende
reaktion. Jeg skal beklage, at Marianne i mail af 7.2. har meddelt, at hun ønsker
at stoppe efter generalforsamlingen. Håber dog at se Marianne til mødet den
3.3.
Der blev bestemt at der fremadrettet skal være et punkt på dagsorden der hedder
– økonomi- Samt laves et overordnet budget.
3. Lokal Udviklingsplan. Næste møde den 5. marts 19.00-21.30 på BFI.
LUP´en er et hovedtema på næste Fællesrådsmøde den 11. marts og
efterfølgende præsenteres LUP´en i forlængelse af generalforsamlingen den 25.
marts med tanke på at sikre den brede forankring. De bemærkninger og
ændringsforslag der er kommet fra Fællesrådet og generalforsamlingen vil blive
behandlet på det sidste planlagte LUP-møde den 7. april.
JH vil, til næste fællesrådsmøde, gennemgå resultatet af Lokal udviklingsplan
for Nyker – Børnefamiliernes by – med henblik på fremlæggelsen til
generalforsamlingen.
4. Afvikling af valg. I mail af 13.2.2015 spørger BRK, om vi er interesserede i at
deltage i opgaven med at afvikle kommende valg.
Borgerforeningerne er blevet spurgt om vi vil være behjælpelige med at vælge
hjælpere til at stå ved valgstederne, og være med til at lave et register med
frivillige. Det sagde vi ja til.

5. Status for Multiaktivitetspladsen
Der sker hele tiden noget. Der er en del ansøgninger ude. Borgerforeningen
blev, på sidste bestyrelsesmøde, enige om at give et tilskud, i fællesskab med
Bornholms Frie Idræts skole og TIF, til video overvågning, så at der kan
komme overvågning af hele området omkring skolen, da der har været en del
hærværk på området.
6. I brev af 24.2.2015 har RealDania givet afslag på den ansøgning om støtte
til en ombygning af Forsamlingshuset som JH har været behjælpelig med
Der er desværre kommet afslag fra RealDania på ansøgningen fra
Forsamlingshuset. Der var ellers planer om en udvidelse af salen.
7. Næste Fællesrådsmøde i Forsamlingshuset den 11. marts kl. 19.
Hovedpunkter fra NBF´s side vil være en præsentation af Udkastet til en LUP
og en orientering om Lokalsamfundspuljens bidrag på 33.000 kr. til Nyker.
Næste fællesrådsmøde er flyttet til skolen kl. 18. Skolen vil være vært til et
måltid mad til de fremmødte. Inden fællesråds mødet vil der være en
rundvisning i skolens ”nye” lokaler.
8. Generalforsamling i Forsamlingshuset den 25. marts kl. 18. Lokale på
plads, spisning skal bestilles, Årsberetning og Årsregnskab klar (bilag om
regnskab for projekt Multiaktivitetsplads kommer BFI med) og indkaldelse er
delt ud. Nye emner til bestyrelsen efterlyses, da også Mai-Britt har meddelt, at
hun stopper.
KKH vil prøve at tale med et par emner til bestyrelsen. LJ bestiller mad til
bestyrelsen -9 stk.
9. Næste bestyrelsesmøde hos Lo torsdag den 21. maj kl. 19.00.
LO er klar til at tage imod os d. 21. maj kl. 19.
10.Eventuelt
Der skal laves en opdatering på Nykers hjemmeside, samt opdatere nedestående
adresseliste på bestyrelsen.
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