NYKER BORGERFORENING
Nyker10. marts. 2013

Bestyrelsesmøde torsdag den 7.3. kl. 19
hos Frank, Pilegårdsvej 22
Fremmødte: Jørgen Hammer (JH) , Mai-Britt Kruckow (MBK) , Frank Bech (FB) , Lene Jespersen
(LJ) , Niels Koefoed-Holm (NKH) , Jørn O. Kjøller (LO) , Marianne Schmeltzer (MS) , Kurt
Jespersen (KJ) .
Afbud : Kim Koch-Hansen (KKH) .
Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 17.1.
Ingen bemærkninger til sidste referat.
2. Status på hjemmesiden
Formanden svigter på grund af tidnød
Flertallet af os ønsker noget bedre. Den skal mindst være ajour ført.
Alle virksomheder i Nyker skal kontrolleres om de stadig er aktive, ellers skal de ikke stå på
hjemmesiden .LJ ligger referater ind og JH lægger årsberetning ind.MS , MBK , KKH vil
komme med et input som Henrik Hansen kan kikke på.
3. Formanden har været fødselshjælper for Fællesrådet ved en fornyet ansøgningsrunde
vedrørende støtte til en multiaktivitetsplads i Nyker
Kort orientering
Der er lavet et revideret oplæg. Projektet er nu etape opdelt. Der kan nu søges bidrag til en
etape ad gangen .JH vil lave en ansøgnings skabelon der kan bruges til de forskellige
ansøgninger.
4. Næste fællesrådsmøde den 13.3. Forslag til emner?
På Fællesrådsmødet vil der blive drøftet :
Ansøgning ti Multi Aktivitets plads.
Besigtigelse af Bornholms Aluminium.
Lokalrådets støtte på 1/2 mio. kr.
Fællesrådets holdning til indførelse af de såkaldte ”flex-boliger”
Udover dagsordenen vil MS orientere status for den ønskede Data stue.

5. Besigtigelse ved Bornholms Aluminium den 18.3. kl. 13.
Der er kommet indsigelser fra Stift øvrigheden af hensynet til indblikket til kirken. Der vil
d.18 marts kl. 13.00 være besigtigelse for at se hvor galt det er.
Projektet kan så tilpasses så det ikke skæmmer Kirken.
JH og NKH vil deltage i besigtigelsen.

6. Generalforsamlingen den 20.3.
Vedheftet første oplæg til årsberetning for 2012
Orientering om tekstændringer i regnskabet i samråd med revisorerne.
Alle indbydelserne er husstands omdelt.
LJ sørger for at få trykt dagsorden til generalforsamlingen.
NKH kan ikke godkende regnskabet da han ikke har haft mulighed for at se det. Bestyrelsen
skal se regnskabet inden det underskrives af revisorerne.
MS tilmelder bestyrelsen samt oplægsholder og Bjarne til spisningen. Hvis ægtefælder vil
sidde med ved bestyrelsens bord skal MS have besked senest d. 15. marts.
7. Næste bestyrelsesmøde hos Lene og Kurt den 23. maj
Næste møde vil være hos LJ og KJ d. 23 maj. 2013.

8. Eventuelt
MS fortæller om Data stuen.
MS har hjulpet med ansøgningen . N.I.F. vil lægge lokaler til og Pensionisterne vil stå for den
daglige drift.
Landboungdoms afdeling Traktortræk efterlyser folk der kan hjælpe til DM i traktortræk til
næste år.
JH oplyser om de næste dialogmøder. Det første er d.12 marts i Klemensker og omhandler
Bright Green Island. De næste møder vil være d. 10.april og 21. maj
Emnet d. 21 maj. vil være infra struktur men hvad emnet d. 10.april er uvist.
D.30.april er der dialogmøde om medborger og fritids huse.
Småbørns legepladsen er i meget dårlig stand .Trænger meget til en renovering.Træværket er
råddent. Hvor mange bruger den legeplads? Skal vi renovere den ? Hvad gør vi? Foreløbig vil
det rådne træ blive taget væk. Dato for det er blevet sat til d. 6 maj.

Referent Lene Jespersen

