NYKER BORGERFORENING

Bestyrelsesmøde hos Niels Koefoed-Holm d. 13. november 2014

Fremmødte:
Afbud:

Jørgen Hammer(JH), Kim Kock-Hansen(KKH), Marianne Schmeltzer(MS), Lene
Jespersen(LJ), Niels Koefoed-Holm(NKH), Jørn O. Kjøller(LO), Kurt Jespersen(KJ), Trine
Køhlert(TK).
Mai-Britt Kruckow(MBK)

Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 28.8. hos Mai-Britt
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.
2. Evaluering af Halloween.
Bornholms Frie Idrædtskoles SFO har lavet en evaluering af Halloween. De synes at som en helhed
gik det rigtigt godt. De savnede dog nogle flere opgaver som de kunne påtage sig. Både SFO og
børnehaven ville godt involveres lidt mere i planlægningen. Der var bekymring fra nogle forældre,
om at det havde været lidt for uhyggeligt for de mindste børn på turen gennem skoven. Der var et
ønske om lidt mere sang omkring bålet. Til næste år vil TK stå for underholdningen og koordinere
med SFO og børnehave. MS vil stå for at lave en arbejdsplan for alle andre opgaver. Da der var
nogen forvirring hvad angik levering af græskar, er det blevet bestemt, at Torben fra Lokal Brugsen
vil stå for levering græskar næste år. Det blev foreslået, at der næste år blev lavet en græskar
konkurrence. Det blev også foreslået, at vi skulle slutte af med en fællesspisning henne på
skolen/forsamlingshuset eller i klubhuset. Eventuelt noget spaghetti med kødsovs. Forældrene ville
så slippe for at skulle skynde sig hjem, da børnene var sultne.
KKH sagde ja til at være tovholder ved arrangementet.
3. Lokal UdviklingsPlan. Seneste møde 11. november fra 17.00-22.00 på BFI. Næste møde den 27.
januar 19.00 -21.30
LUP er nu ved at nærme sig et indhold. Det skulle gerne give et billede af byen som den fungerer i
dag, af de projekter vi har gang i og de planer for fremtiden vi i fællesskab er nået frem til og vil
blive et slags visitkort for Nyker, som kan bruges, blandt andet når der skal søges midler fra fonde.
4. Landdistriktspuljen har ansøgningsfrist 12. december. Ansøgning om støtte til
multiaktivitetsplads herfra aktuel
Der står, at der ikke kan søges midler til stier og multiaktivitetsbaner fra Landdistrikt puljen. Men vi
kan søge om et beløb til et depotrum til alle vores rekvisitter eller eventuelt til istandsættelse af den
plads, vi har på loftet i Lokal Brugsen.
5. Nystiftet LAG Bornholm har som fokus for et af fyrtårnene "Kultur, identitet og sociale
mødesteder" Ansøgning om støtte til multiaktivitetsplads herfra aktuel i 2015
Der er blevet holdt stiftende generalforsamling og LAG Bornholm er blevet forhåndsgodkendt. Der
vil komme en formular til brug ved ansøgninger. Der vil blive holdt 4 årlige møder i LAG
Bornholm, hvor ansøgninger vil bliv behandlet.

6. Dialogmøder med T&M og F&K den 10.11. kl. 19 på Bolsterbjerg (fokus på indlandsbyerne),
den 12.11. kl. 19 på Hotel Herold (fokus på kystbyerne) og den 19.11. kl. 19 på Ullasvej (fokus
på Rønne)
I anledning af budgetomlægning af puljemidler har kommunen lavet en ny pulje på 1,2 mio. kr., som
lokalsamfundene skal finde en fordelingsnøgle for ved et møde den 17.11.. BRK har også tanker om,
at lokalsamfundene skal tilbydes flere opgaver mod betaling fra BRK. Det var /er hovedemnerne for
de tre dialogmøder, hvor formanden deltog i det på Bolsterbjerg, som var positivt og havde nogle
spændende debatter. Debatterne blev afviklet i 4 arbejdsgrupper, der handlede om 1) havne og
trafikforhold, 2) torve, pladser og parker, 3) idrætsområder og medborgerhuse og 4) andre lokale
udviklingsaktiviteter. Dog blev det beklaget, at BRK ikke sender en mere uddybet dagsorden ud, så
man ved på forhånd, hvad der skal arbejdes med og diskuteres.
7. Intet nyt om stiprojektet
Før vi går videre med projektet, venter vi på menighedsrådet svar på deres planer om området ved
præstegårdssøen. Vi starter nok med en trampe sti bagom Lokal Brugsen og brødfabrikken, og så ser
vi, hvornår næste etape kan komme på tale. TK kom med nogle spændende ideer om eventuelt en
dyrefold bag om Almegård til glæde for dem, der benyttet stien. Måske med geder som man kan
komme ind og klappe.
8. Øens foreningsejede forsamlingshuse får i budget 2015 reduceret deres hidtidige tilskud, som
helt forsvinder i 2016. BBS har ageret i sagen, og der arbejdes på at finde en løsning, så de
fortsat vil få et kommunalt tilskud.
Kommunen har besluttet at der skal spares på de foreningsejede forsamlingshuse (herunder det i
Nyker). Der skal spares 20 % i 2015 og yderligere 80 % i 2016, så der ikke er tilskud til disse fra og
med 2016. Derimod fortsætter de kommunalt ejede forsamlingshuse på uændrede vilkår. Der har
været stor debat om den usolidariske model og det er nu meldt ud, at der i 2015 skal findes en mere
solidarisk løsning på medborgerhusenes tilskud fra BRK. En løsning der også indeholder
muligheden for, at der tages midler fra den nye 1,2 mio. kr. pulje til den fortsatte støtte til de
foreningsejede medborgerhuse.
Juletræstænding fredag før første advent den 28.11. kl. 16.00
NKH og JH henter et juletræ på Smedegård. De aftaler selv indbyrdes tidspunkt for afhentning og
opsætning af træet. Igen i år vil Bornholms Frie Idræt skoles kor synge for os og Per Munch vil sige
et par ord. Bag på sangene vil der i år blive trykt nogle tilbud fra Lokal Brugsen. Igen i år vil Lokal
Brugsen være vært for lidt mundgodt efter træet er tændt. Nyker Borgerforening vil, i samarbejde
med Almegård og Lokal Brugsen arrangere en juletræspyntnings konkurrence. Konkurrencen starter
d. 22. november ved julemarkedet på Almegård. Reglerne vil være at finde på Lokal Brugsens side
på Facebook.
KKH vil byde velkommen ved juletræstændingen, da JH er forhindret.
9. Næste bestyrelsesmøde hos Lene tirsdag d.6. januar kl. 18.00.
(Bemærk det fremrykkede tidspunkt)
med efterfølgende jule-/nytårsfrokost. Indbydelse med madplan kommer ud i løbet af de næste uger.
10. Eventuelt
Næstformand for NIF efterlyste ved LUP mødet Borgerforeningens synlighed. Vi synes dog selv, at
vi har gjort vores ved at være synlige ved Sankt Hans, Store Legedag, Halloween og ved
juletræstændingen, der er nogle af vore arrangementer. Med det arbejde, vi som bestyrelsmedlemmer
lægger i de forskellige ting, er der nok ikke overskud til ret meget mere.
Referent Lene Jespersen

