NYKER BORGERFORENING

Bestyrelsesmøde d.28. august 2014 hos Mai-Brit Kruckow.
Fremmødte: Jørgen Hammer(JH), Kim Kock-Hansen(KKH),
Marianne Schmeltzer(MS), Lene Jespersen(LJ),
Mai-Britt Kruckow(MBK), Niels Koefoed-Holm(NKH),
Jørn O. Kjøller(LO), Kurt Jespersen(KJ)
Trine Køhlert var ikke tilstede.
Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 22.5. hos Jørgen på Dueodde
Der var en enkelt bemærkning til sidste referat. NKH gjorde opmærksom på at
man ikke skriver, – som vi plejer, - i et referat da det ikke refererer til noget
konkret. Referenten tog det til efterretning.
2. Evaluering Sct. Hans aften 23.6.
Bjarne Kure har meldt fra til næste år, men vil sørge for at der vil være en til
stede, der kan sørge for at vi stadig kan bruge hans lydanlæg. Vi vil prøve at få
et varigt tilsagn fra Hanne om, at vi kan låne vognen til heksen. Ellers må vi
skaffe en egen vogn. NKH var meget skuffet over forløbet ved spisningen. Der
manglede plads og mad til NKH og kone, og det var ikke iorden. Bestyrelsen
skal sidde sammen til arrangementer som Generalforsamling og Sct. Hans, da
der skal være mulighed for at komme i kontakt med hinanden, hvis der bliver
brug for det. Det blev til mødet lovet, at det ikke vil ske igen. Der manglede
også at flagene var sat op på dagen, hvilket formanden beklagede.
3. Evaluering Store Legedag 9.8.
Der var kun JH og MS til at sætte alt klart om morgenen, og det var for lidt. Der
var kludder i vagtplanen. Når man har sagt ja til at hjælpe, skal man også
overholde tiderne i vagtplanen, ellers må man selv sørge for, at der kommer en
anden. Vi har fået vores egen kaffemaskine, så nu er det ikke mere nødvendigt
at gå ud og finde en, vi kan låne. Vi skal have købt nogle plast bokse til vores
ting, da der er mus på loftet, hvor vi opbevarer alle vores ting til vores
forskellige arrangementer. Svend-Erik Sørensen var en stor hjælp på dagen, og
det skal han have en stor tak for.
3b. Torben Severinsen 50 år.
Vi har fra Borgerforeningen side givet Torben Severinsen et gavekort til en
Champagne brunch i fødselsdagsgave. JH lovede Torben, at han/vi godt ville
være med til at rydde op på loftet i Brugsens baghus, hvor vi opbevarer vore
ting. Så kan vi til gengæld få rådighed over hele loftet og dermed kan vi få
bedre overblik over alt det, vi har stående der. Der skal købes flere plastbokse,
så vi kan få mere system over vores ting.

3C. Asylcenter.
Et tæt og koordineret samarbejde mellem NIF, BFI,og NB fik til sidst
borgmesteren til at forlade tanken om et asylcenter i Nyker. Vi har på INGEN
måde noget imod at få flygtninge til Nyker by, men synes ikke, at det var
betryggende i den tidligere folkeskole, da den så at sige ligger midt i friskolens
skolegård. Friskolen fik efterfælgende lov til at købe den tidligere folkeskole til
omgående overtagelse. Bestyrelsen udtrykte glæde over det fantastiske
samarbejde mellem byens foreninger, og føler vi nu står styrket tilbage.
4. FBI’s 10 års jubilæum
Borgerforeningen har givet en gave på 10 000,00 kr. til skolen i forbindelse
med dens 10 års jubilæum. Gaven blev taget til efterretning men der var i
bestyrelsen uenighed om beløbets størrelse samt utilfredshed med hele
proceduren omkring gaven, der ikke var blevet aftalt i bestyrelsen men alene
mellem de som formand og næstformand havde kunnet få kontakt til op til
jubilæumsdagen.
5. Spørgsmålet om supplerende støtte til Multi-aktivitetspladsen
Borgerforeningen har betalt 5000,00 kr. til hjælp til regningen for arkitekt
bistand vedrørende multiaktivitetspladsen. Der blev bevilliget yderligere
15150,00 kr. til multiaktivitetspladsen så det sammen med de 5000,00 kr.
dækker afregningen af faktura 2012-03.
På trods af, at et flertal i bestyrelsen ikke var vidende om, at ansøgningen til
multiaktivitetspladsen indebar en udgift for Borgerforeningen, bevilges de
15150,00 kr. for ikke at bringe BFI i forlegenhed. Det må så være den endelige
udgift for Borgerforeningen.
6. Dagens stibesigtigelse
Morten Bak Jørgensen og Ulla Kjøller, fra menighedsrådet, var sammen med
medlemmer fra Borgerforeningen på stivandring på det stykke areal, der er
tænkt som første etape af en sti rundt om Nyker. Morten Bak Jørgensen var
meget positiv og synes, at det skulle vi bare arbejde videre med. Ulla Kjøller
fortalte, at de i menighedsrådet havde søgt Hedeselskabet om hjælp til at få
tyndet ud i beplantningen og få oprenset dammen ved præsteboligen. Nu skal
menighedsrådet så i tænkeboks vedrørende stiens udførelse og beliggenhed i
forhold til præsteboligen.
7. Nyker godkendt til en Lokal Udviklingsplan. Første møde 2. september fra
19.00-21.30 på BFI
Skolen lægger lokale til og sørger for kaffe ved mødet(BRK betaler). JH håber,
at der møder repræsentanter op fra de forskellige foreninger i Nyker. De næste
datoer for møderne aftales d.2. september på mødet.
8. Fondsmesse den 15. september kl. 14.00 til 17.30 på Rønne Bibliotek
Skolen sender repræsentanter til messen, men på grund af tidspunktet på dagen
er der ingen af os fra Borgerforeningen der har mulighed for at deltage.

9. Forberedelserne til Halloween (30. eller 31.10?)
Halloween vil blive torsdag d. 30. oktober. TK er ved at arrangere noget
aktivitet. JH er ikke meget hjemme i oktober måned så TK skal kontakte MS
vedrørende det videre forløb. KKH og NKH og KJ vil sætte teltet op. Det ville
være fint, hvis vi kunne lave det til en lysfest i byen, med lysende
græskarhoveder hele vejen fra Nyker brugs til Mortens Svendsens Have.JH
kontakter Finn-Oluf Pedersen vedrørende halmballer og JH vil sætte skilt op i
svinget ved Nyker Hovedgade og Kirkemarksvej.MS kontakter Torben i Nyker
Brugs vedrørende græskar .
10.Forslag om støtte til afholdelse af "gadekonkurrencer"
Udskudt til næste møde.
11.Næste Fællesrådsmøde 8.10. Forslag til emner.
Der vil være en orientering om Stiprojektet og om skolen,
JH vil fortælle om det igangværende LUP arbejde
Halloween.
12.Næste bestyrelsesmøde hos Niels
Næste møde er rykket fra d. 6 november til d. 13. november hos NKH.
13.Eventuelt
Da det ikke er uden omkostninger at afholde et bestyrelsesmøde blev det
foreslået at give et lille tilskud til udgifterne. Det blev aftalt, at den der afholdt
mødet ville få et lille tilskud.

Referent Lene Jespersen

