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Bestyrelsesmøde onsdag den 17. august 2016 kl.19.00 hos Kim
Fremmødte:
Jørgen Hammer(JH), Kim Kock- Hansen(KKH), Birgitte S. Larsen(BS), Lene Jespersen(LJ), Christine
Hansen(CH), Jørn O. Kjøller(LO), Kurt Jespersen(KJ)
Fraværende:

Niels Koefoed-Holm(NKH), Trine Køhlert(TK)

Revideret dagsorden
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 18.5. hos Christine (vedheftet)
Der var ingen kommentarer til referat fra sidste møde.
2. Evaluering Sct. Hans
Da Sct. Hans falder på en fredag næste år, ville det måske være en god ide at der kom nogle flere aktiviteter på
aftenen. JH har lagt billet ind på et af de norske skoleorkestre, der altid er herover på øen ved Sct. Hans. Vores
fakler brændte for hurtigt ud, så når der skal købes nye fakler skal vi nok have nogle der er af bedre kvalitet.
KJ undersøger om man kan gøre noget med dem (lukke det hule rør i faklen), vi har tilbage, så de kan brænde
længere/bedre.
3. Evaluering St. Legedag
Vi synes, at det kunne være en god ide at Borgerforeningen kom med til evalueringen af Store Legedag. Vi
håber, at vi kan være med i det store telt igen til næste år, men vil foreslå, at vi måske kunne blive en mere
integreret del af teltet, så vi ikke var så afskærmet, som vi var i år. Det vil så også blive nemmere for de sultne
kunder at vælge mellem pølser og æbleskiver (eller både/og)Der kom et forslag om, at vi fik vores egne
bordplader, så vi ikke behøvede at skulle låne os frem til dem alle mulige forskellige steder. Så kan vi også få
bordhøjder der passer bedre til dem der står og bager og sælger. Det kneb med at holde for med at få lavet
kaffe om eftermiddagen, så KKH fik lov til at bruge klubhusets kaffemaskine. Tak for det. BS har en
kaffemaskine til overs, og den har hun været så flink at forære til Borgerforeningen, så vi nu har 2 maskiner
som vi kan bruge til vores arrangementer. Det skal skrives ind i manualen, at der skal en ekstraforlænger
ledning med til næste år.
Der er knækket en flagstang oppe ved kirken igen i år. det er måske en ide at få flagene ved kirken flyttet lidt
længere ind eller ud, da det ikke er første gang at netop denne flagstang er blevet knækket i forbindelse med
Store Legedag(med de store maskiner)..
4. Status for multiaktivitetspladsen
Vi har nu alle pengene til etape to af Multiaktivitetspladsen, så vi er på nippet til at gå i gang med etapen. Der
søges stadig flere fonde, for at skaffe pengene til den næste etape 3. KKH er ved at få det hele klar til en
ansøgning om midler til etape 3 hos Realdanias ”Underværker” der bl.a. omfatter et langhus.
5. Status for ny hjemmeside
Det har stået lidt stille, men er nu ved at være på plads. KKH opfordre os alle at gå ind og kikke, og give
besked om hvad vi synes om udkastet til en ny hjemmeside.

6. Status for velkomstbesøg hos ny tilflyttere
JH vil kontakte Jane Andersen, BRK vedrørende trykning af flere eksemplarer af LUP`en. BS vil sørge for at
have Nykervin stående, så det er nemt og hurtigt at sige velkommen til nye borgere i byen. Der er kommet et
par nye borgere i byen, KJ og LJ vil prøve at finde adresserne, så JH kan komme ud med vin og LUP. JH
orienterede om et møde på ”Gaarden”d. 27.9 fra kl.16.30-18.30 om, hvordan vi gør Lokalsamfundene mere
lækre /interessante for nye tilflyttere.
7. RealDania har lanceret ny ansøgningsrunde i kampagnen "Underværker"
KKH har taget fat på at få os gjort klar til at lægge billet ind på midler fra Realdanias ”Underværker”
8. Under Kulturugen har Ny Kirke åbent hus, hvor man orienterer om de ny restaurerede kalkmalerier
Nyker kirke vil blive brugt til forsiden på programmet for Kulturugen. Det vil blive en god reklame for byen.
9. Næste møde i Fællesrådet onsdag den 26. oktober kl. 18 i Forsamlingshuset. NBF er vært.
Forslag fra Borgerforening til NIF om mere samarbejde omkring teltet ved Store Legedag.
10. Halloween den 27. oktober fra kl. 16.30
Vi skal have et planlægnings møde med Torben Severinsen fra Nyker Lokalbrugs. Det vil blive afholdt oppe
på biblioteket tirsdag d.20. september kl. 19.15 .Torben har bestilt græskar.
11. Åbent punkt
JH giver en orientering fra BBS om ”Boliger til alle” Det er måske en ide at sikre, at vi(vore kunder) fremover
kan benytte Mobil pay ved vores arrangementer. BS vil undersøge mulighederne.
Vores kundekort til Lokal Brugsen ligger oppe ved Tips i Brugsen.

12. Næste møde den 2. november kl. 19 hos LJ
Næste møde er hos LJ d.2. november 2016 kl.19.00
13. Eventuelt
JH skal hilse fra NNK og sige tak for vinen til hans fødselsdag.
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