NYKER BORGERFORENING
Nyker 6. januar 2014

Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost torsdag den 09.1.
kl. 19 hos Marianne, Ypernemøllevej 14
Fremmødte:
Jørgen Hammer (JH), Mai-britt Kruckow(MBK), Lene Jespersen(LJ), Marianne
Schmeltzer(MS), Niels Koefoed-Holm(NKH), Kim Kock-Hansen(KKH),
Jørn O. Kjøller(LO), Kurt Jespersen(HJ)

Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7.9. hos Lo
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.
2. Evaluering af juletræstændingen den 29.11.
Juletræstændingen gik rigtigt godt. Der var mødt rigtigt mange op, til trods for at
det regnede. Vi havde ikke fået de rigtige lyskæder fra Aksel Sørensen så derfor
var der 2 farvet lys på træet. Det skulle der dog blive orden på til næste jul.
3. Aftale om nedtagning af juletræ og opbevaring af effekterne
NKH og JH mødes fredag d. 10 januar kl.14 og får taget træet ned. MS henter
lysene hjem så at de kan blive byttet til det rigtige lys, så at vi kan få ens lys på
træet til næste jul. MS køber nogle opbevarings bokse til julelyset og tilbehør.
Det vil gøre det nemmere hvis der er lidt orden på tingene når de skal bruges
igen. MBK har solgt de gamle kæder for 800 kr. men der var 3 af kæderne der
ikke virkede så vi blev enige om at tilbyde køberen 300 kr. i retur for dem der
ikke virkede.
4. Røre om Borgerservice
Da der er røre om lukninger af Borgerservice i flere byer på Bornholm har
Allinge/Sandvig borgerforening foreslået en reduceret åbningstid i alle byer så
at man kan beholde Borgerservice. Det vil der blive arbejdet videre på.
5. Forberedelser til generalforsamlingen den 19. marts
På valg i år er: Mai-Britt Kruckow, Niels Koefoed-Holm, Jørgen Hammer, Jørn
O. Kjøller. De vil heldigvis alle 4 godt tage en periode endnu.
Der skal også vælges nye suppleanter. Kurt Jespersen er på valg og han vil
heldigvis også godt tage en periode endnu. Så skal vi bare have fundet en endnu

suppleant. LJ laver indbydelserne og dagsorden som hun plejer. JH vil spørge
Lilian Hjort West fra Bornholms Højskole om hun vil komme og holde et
foredrag/sjovt indslag efter generalforsamlingen. JH vil skrive en flyer om vores
virke i Borgerforeningen som skal med ud sammen med indbydelserne. LJ
snakker med Asger om prisen på generalforsamlings middagen.
6. Nye indsatsområder i 2014
Sti systemet omkring Nyker spøger stadig. Vi vil prøve at få en sti bag om Frede
Christiansen, Brugs og bager og ned til præstegårds dammen gennemført.
Eventuelt med nogen bænke og borde på plænen ved dammen så at man kan
sidde der og beundre vores flotte Rundkirke.
7. Næste bestyrelsesmøde hos Kurt torsdag den 6. marts
Næste bestyrelsmøde er hos KJ d.6 marts.
8. Årsplan for 2014
Der skal føres et nyt tidspunkt på vores årsplan for fællesrådsmødet d.9 april
Da Torben fra Brugsen har tilbudt at sponsorere mad til mødet og Asger har
lovet at lave maden, skal vi starte allerede kl. 18,
9. Eventuelt
Vi lånte vores æbleskivejern ud til Almegårds julemarked Så man kan da godt
sige at borgerforeningen var lidt ind over arrangementet. Det havde været en
stor succes. KJ og LJ kan desværre ikke deltage i Store legedag i år da KJ ikke
kan få sin ferie til at passe ind, så de er på vej på ferie på det tidspunkt.

Referent: Lene Jespersen
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