NYKER FÆLLESRÅD
Referat fra fællesrådsmødet d. 8. oktober 2014

Fremmødte: Hartvig Mumm, Hanne Mejlvang, Marianne Schmeltzer, Jørgen Hammer, Lene Jespersen, Frede Christiansen, Per
Munch, Torben Severinsen, Asger Pedersen, Niclas Pedersen, Kim Koch Hansen.
1. Dagsorden:
A.

Velkomst
Jørgen byder velkommen til de fremmødte.

B.

Valg af ordstyrer og referent
Torben bliver foreslået som ordstyrer og Lene bliver foreslået som referent. De påtager sig begge opgaven.

C.

Bemærkninger til referat fra sidst fællesrådsmøde 19. marts 2014
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.

D.

Orientering fra fællesrådets medlemmer om aktuelle og planlagte aktiviteter
Borgerforeningen, ved Jørgen Hammer:
Jørgen giver en orientering om Lup´ens (Lokal Udviklings Plan) arbejde for Nyker. Lupen tegner den profil som
vi ønsker om Nyker som en børneby. Vi har nogle stærke kvaliteter, så som skole, idrætsforening, kirke,
Brugsen, som gør at vi fint lever op til den profil der skal til for at være en børneby.
Planen om et stisystem rundt om Nyker er stadig i spil. Der var en stivandring d.28. august hvor der var en
repræsentant fra kommunen, Martin Bak Jørgensen fra Grønne områder samt Ulla Kjøller fra menighedsrådet
med på turen. Martin var meget betaget af den fine udsigt der var ud til de åbne marker og den fine udsigt til
Kirken, når vi nåede frem til Præstegårds dammen. Vi venter nu på at menighedsrådet er klar med deres planer
med Præstegårds dammen før vi arbejder videre med sti projektet.
Etape 1 af multiaktivitets pladsen er klar. Kim sagde tak til N.I. F for det store arbejde og det gode samarbejde
de har haft. Borgerforeningen har været garant for tilgængeligheden af midlerne til pladsen. Tak til Marianne for
hendes arbejde med at styre overførelserne af midlerne.
Der har været noget hærværk ved skolen og der undersøges om mulighederne for at etablere videoovervågning
som, eventuelt, vil kunne tilsluttes kommunens system.
Halloween vil løbe af stablen d. 30. oktober kl. 16.30
Trine Køhlert er ankermand. Trine vil stå for underholdningen. Lærere og elever fra Dramaskolen vil være
tilstede og vil være med til at gøre det til en sjov og ”uhyggelig aften. Vi starter udenfor Nyker Lokal Brugs og
går i samlet flok ned til Mortens Svendsens Have.
Jørgen har købt 100 græskar som vil blive leveret til Bornholms Frie Idræt Skoles SFO så de kan få lavet nogle
spændende græskarlygter.
Juletræs tænding vil finde sted fredag d. 28. november. Det vil sige fredagen før 1. søndag i advent. Traditionen
tro vil skolens kor synge nogle julesange for os og Per Munch, vores præst, vil sige et par ord. Lokal Brugsen i
Nyker vil igen i år være vært ved lidt gløgg og pebernødder.
Smedegård har tilbudt at vi kan hente et juletræ hos dem. Jørgen vil finde ud af om de har et, som passer i
størrelsen.
Bornholms Frie Idræt Skole, ved Kim Koch-Hansen:
Det går godt på skolen. Efter noget kamp har skolen nu købt den gamle Nyker Folkeskole. Overtagelsen fandt
sted i torsdags. Der er ikke økonomi til den store renovering, så de tager den lidt med ro. Nu skal lærerne først
have nogle bedre faciliteter. Det har de manglet i lang tid. På elev siden går det rigtigt godt. Der er pt. 194
elever. Der undersøges om der eventuelt kan udlejes nogle af kontorene så der kan komme en indtægt, som på
sigt kan være med til at sætte det i stand .
Man kan måske få det gamle folkebibliotek op at stå igen.
Kirken, ved Per Munch:
Kirken har fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden henvisninger til alle kirkens aktiviteter. Der kommer rigtig
mange børnefamilier i kirken. De mange frivillige, der hjælper ved de forskellige arrangementer, skal have en
stor tak.
Per er meget glad for det gode samarbejde med skolen.
I år er der 20 konfirmander.

N.I.F., ved Niclas Pedersen:
Den store hoppepude er slidt op og er helt færdig. Der forhandles om en ny, med det er dyrt. De håber dog at der
kan komme en ny op til foråret. Der kan eventuelt søges fonde. Den lille hoppepude virker stadig. Den er også
noget nyere end den store, men er bare noget mindre.
Cafeteriet er pt. lukket ned, da Lene, der stod for det, er rejst. Cafeteriet kan dog stadig bruges til arrangementer,
men det skal bare registreres.N.I.F. håber på at der er en der har lyst til at overtage styringen af cafeteriet.
Der er et stort ønske om at opretholde en børneklub, men der mangler en ansvarshavende.
Der er stadig fuld fart på Asger i forsamlingshuset.
N.I.F. glæder sig til at der bliver styr på brugen af gymnastiksalen på skolen.
Pensionist foreningen ved Frede Christiansen:
Frede sender en stor tak til skolen for et godt samarbejde. Frede tilbyder at undersøge om der er nogen af
pensionisterne der har lyst til at hjælpe med til at få børneklubben op at stå igen. Data stuen kører stadig. Der er
undervisning 2 gange om ugen, og der bliver takket til de gode lærere der er med til at få det til at køre.
Nyker Lokal Brugs ved Torben Severinsen:
Der går nogenlunde. Det kniber stadig med omsætningen, men ved nedskæringer og besparelser håber Torben på
at der ved årsskiftet vil være et lille plus på bundlinjen. Der har lige været en super god status. Brugsen laver
igen en tilbudsavis hver uge. Den bliver dog ikke omdelt men kan hentes i Brugsen hver onsdag. Brugsen er
startet op med varer udbringning men der er dog ikke ret mange der har benyttet sig af den service. På en måned
har der kun været 2 udbringninger. Selvom behovet ikke er så stort, vil man fortsætte med tilbuddet om at vare
udbringning. Der er kommet et lille samarbejde med skolen og Torben håber på at det samarbejde kan blive
udvidet. Torben gør opmærksom på at selvom at Borgerforeningen nu for 2. gang arrangere Halloween er det
Brugsen der for flere år siden startede med det.
Indre Mission ved Hartvig Mumm:
På grund af den nye skolereform kommer der ikke så mange børn i børneklubben mere. Det går dog godt med
seniorer arbejdet.
Menighedsrådet ved Hanne Mejlvang:
Graver faciliteterne er nu ved at være færdige, Der mangler lige at få sat vinduer og døre i, men det kommer nok
i løbet af en 14 dages tid. Der er kommet en ny port i ned mod byen.
Planerne om en ny/ekstra parkeringsplads ligger ikke stille. Fredningsmyndighederne kommer sammen med
kommunen og menighedsrådet for at se på omgivelserne.
På grundlag af de mange tomme gravsteder er der planer om fornyelse på kirkegården.
Der er intet nyt om kalkmalerierne.
E. Ajourføring af adresse-, telefon- og mailliste herunder
gennemgang/opdatering af hjemmesiden www.nyker.dk
Der skal stadig huskes at give besked hvis der er ændringer til hjemmesiden.
F. Næste møde:
Forslag: onsdag den 11. marts kl. 19 i Forsamlingshuset.
Næste møde vil blive d. 11 marts i forsamlingshuset.
Da det ikke er med spisning denne gang, mødes vi kl. 19.
G. Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt
Referent Lene Jespersen

