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Emne:

Bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl.19.00 hos Lo

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)
Afbud :

Trine Køhlert

1. Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 8. april hos Jørgen
Der var ingen bemærkninger til sidste møde
2. Forberedelserne til Sct. Hans aften 23.6. Årets båltaler bliver Kristin Van Sabben. Hun har lovet at ville bygge
sin tale på det arbejde, der er gjort omkring formuleringen af en Lokal UdviklingsPlan for Nyker.
På bestyrelsesmødet håber vi at have både indbydelsen til Sct. Hans aften, opfordringen til at yde frivilligt
arbejde og Pixi udgaven af LUP ‘en klar i 500 eks. til fordeling os i mellem til brug på de ruter, vi hver især
tager os af.
Se referatet fra sidst om hvem der tager sig af hvad under forberedelsen.
Det er med den tilføjelse, at KK-H i år påtager sig rollen som aftenens vært med alle de opgaven det
indeholder: byder velkommen til middagen, organiserer fakkeltoget og går med i spidsen, sikrer fanebærer fra
NIF, har organiseret en lang skydestige så han kan bestige bålet og plante heksen på toppen, give tegn til at nu
må faklerne smides på bålet, sikre at mikrofonerne virker, synge for til midsommervisen, byde velkommen til
båltaleren og efterfølgende takke båltaleren, SFO for heksen og den pyntede vogn og Bjarne Kure for lån af
højtaleranlæg - og måske henvise til BFI´s udsalgssted for diverse drikkevarer mv., hvis de stiller op, inder der
synges for en sidste gang.
JH´s fravær skyldes en indbydelse til at være båltaler i Snogebæk denne aften.
I JH´s fravær vil KKH være vært på aftenen. Ruterne for udbringning af indbydelser er fordelt mellem bestyrelsen,
men vi mangler lige Pixi udgaven af LUP ‘en før vi kan bringe dem ud. JH sætter flagene op på dagen og LO tager
dem ned til aften. BFI´s SFO laver heksen og pynter vognen som de plejer. Der er bestilt fakler, og de er allerede
kommet hjem. NKH kan levere kvas men har brug for en lastbil til at transporterer kvaset til Nyker. JH vil kontakte
Karsten Mogensen med henblik på kørslen og bortskaffelsen af asken efter bålet. Bestyrelsen melder sig til LJ når de
ved om de vil spise med og hvor mange de kommer.

3. Forberedelse til Store Legedag. Opsætning af telt skal ske onsdag den 5.8. af hensyn til brandmyndighedernes
kontrol torsdag. Vi aftaler, hvem der kommer og sætter op og hvornår. MBK liste over indkøb / opgaver /
bemanding lørdag den 8.8. skal ajourføres og sendes ud til bestyrelsen, så vi hver især kan gøre os klar.

KKH vil stå som koordinater ved arangementet. Teltet sættes op onsdag aften kl. 18.30. JH, KJ og KKH mødes kl
18.15 ved Nyker lokal Brugs for at hente teltet. Resten der vil hjælpe mødes på pladsen kl 18.30. KKH vil sende
listerne med vores opgaver til æbleskive bagningen ud så hurtigt som muligt, så vi kan melde tilbage om vi kan påtage
os de opgaver der er blevet tildelt os.

4. Multiaktivitetspladsen. Hærværk på fugleredegyngerne. Den 21.4. blev fugleredegyngerne på
multiaktivitetspladsen udsat for et groft hærværk, hvor tovene i gyngerne blev skåret over. Til alt held var vores
overvågning lige sat op og viser, hvem der gjorde det. Sagen er anmeldt til Politiet den 27.4. og JH har fået
anmeldelseskvittering.
Vi skal rejse et erstatningskrav i sagen og har bestilt nye sæder til de to gynger (15.667,50 kr.), så prisen på skadens
udbedring kan indgå ved retsmødet, når gerningsmændene (-drengene) har vedgået ugerningen. Da NBF formeldt er
den forurettede i sagen, er det JH´s og KK-H´s holdning, at vi må til lommerne og så håbe på, at skadevolder (´s
forældre) kan/vil kunne betale omkostningerne.
Nyker Borgerforening vil lægge ud for betalingen af de nye gynger der skal erstatte dem der er blevet ødelagt af
hærværk. Hvis der vil komme et underskud håber vi at N.I. F og BFI vil være med til at dække underskuddet.

5. Borgerforeningens økonomi. Orientering ved Birgitte

Fritids og kulturpuljen er kommet ind på kontoen, og Lokalsamfunds puljen er på vej. Det er penge Borgerforeningen
får for at varetage nogle af de opgaver som kommunen før har påtaget sig.
6. Friskolen har fundet lokaler til brug for Lokalhistorisk Arkiv og et bibliotek. Orientering ved KK-H
Lokal Historisk arkiv er glade for at de nu kan få mulighed for at flytte over på den gamle Nyker Folkeskole. Der vil
det så være muligt at få et bedre netværk igen. Lokal Historisk arkiv vil blive inviteret over, så at de kan se de nye
lokaler.
Vores ønske om at få et Folke bibliotek igen kan nu også blive til virkelighed, da der i forbindelse med Lokal
Historisk arkivs lokale er et andet lokale som kan bruges til bibliotek. Bøgerne og de gamle hylder fra det gamle
Folkebibliotek ligger i kælderen i Lokal Brugsen. Der er et toilet og et lille tekøkken tilknyttet lokalerne.JH vil spørge
Knud Engholm om han eventuelt vil ”ansvarlig” for biblioteket når/hvis det kommer op at stå.
7. Halloween. BFI har meddelt, at de finder torsdag den 29.10.bedst som aftenen for dette års arrangement i Morten
Svendsens Have.
TK vil stå for underholdningen til Halloween og KKH vil være tovholder for resten af opgaverne til dagen.

8.

Næste bestyrelsesmøde den 20. august kl. 19.00 var planlagt hos MS. Vi skal aftale nyt mødested
Da MS ikke er i bestyrelsen mere, vil næste møde, d. 20. august, blive afholdt hos CH.

9. Næste fællesrådsmøde den 7.10. kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Et emne til næste Fællesrådsmøde vil være Folkebiblioteket.

10. Eventuelt

NKH foreslog et der var et fast punkt 1. på dagsorden der hedder ” Åbent for tilføjelser ” De synes vi alle var en god
ide.
Referent Lene Jespersen
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