Møde i
NYKER FÆLLESRÅD
onsdag den 3.oktober kl.19.00
Fremmødte:
Jørgen hammer.. Borgerforeningen
Niels Koefoed-Holm… Borgerforeningen
Lene Jespersen … Borgerforeningen
Kim Koch-Hansen… Borgerforeningen /skolen
Per Munch….Præst /kirken
Niclas Pedersen…..Idrætsforeningen
Frede Christiansen…Pensionist foreningen
Grethe K.Svendsen….Bornholms Frie Idrætsskole
Hartvig Mumm…Indre Mission
Bjarne Kure….Brugsen

1. Dagsorden:
A. Velkomst
Efter en fin rundvisning de forholdsvis nyrenoverede lokaler i Salem, byder
Jørgen velkommen.

B. Valg af ordstyrer og referent
Hartvig Mumm blev valgt som ordstyrer og Lene Jespersen blev valgt som referent

C. Bemærkninger til referat fra sidst fællesrådsmøde den 15. marts 2012
Eneste bemærkning var at vi skulle huske at sætte dato for næste møde.

D. Orientering fra fællesrådets medlemmer om aktuelle og planlagte aktiviteter
Herunder fokus på
• Ansøgning om støtte til multi-aktivitetsplads
Jørgen meddeler at man stadig ikke har hørt fra Larsen fonden.

• Tilbud fra BRK om at komme i betragtning til
områdefornyelsesmidler. Ansøgningsfrist 12. november.
Jørgen ønsker ideer til områdefornyelser. Vi kunne prøve at søge midler til en sti rundt
om Nyker. Det synes vi at Jørgen bare kunne arbejde videre med.

• Lokalrådet i BRK regi har støttepulje på ½ mio. kr. Næste
ansøgningsfrist 11. november.
Jørgen meddelte at der nu kan sendes ansøgninger til Lokalrådet.
Grethe K. Svendsen (Bornholms frie idrætskole):
Der er 193 elever p.t. på skolen og okonomien ser fin ud. Skolen kører godt og føler sig
betydningsfulde i lokalsamfundet. Der er indskrevet 21 elever til næste skoleår. Skolen
mangler stadig plads til personalet men håber at der kan komme en ordning på det når
kommunen flytter sin virksomhed væk fra den gamle skole.
Der er endelig blevet sat basketboldnet op i den gamle skolegård og det er eleverne meget
glade for.
Der bliver ikke nogen skitur næste år, men skolen vil prøve at tage til sportscenter på
Lanzarote denne gang. Skolen har startet en skiklub, der er for alle. Der kan man mødes
på tværs af alle klasse trin. Der er møde d. 8 oktober . Og den første tur vil blive tirsdag
d.8 januar og retur om søndagen.d.13 januar. det vil koste 3018,00 kr. for voksne og lidt
billiger for børn. Alt inklusivt.
Rejsen til Ystad ,hvor turen starter, er dog ikke medregnet.
Grethe vil sende en skrivelse ud om turen til hele fællesrådet.

Frede Christiansen (Pensionisterne):
Pensionisterne mødes hver 14 dag på forsamlingshuset. De har lige været på en fantastisk
tur til Polen.
LIBO design vil onsdag d. 10 oktober vise tøj frem .
Bjarne Kure (Nyker Brugs):
Brugsen kæmper stadig lidt med økonomien, men der er ved at være styr på butikken.
Bjarne ønskede nogle ideer om hvad de kunne bruge den bagerste del af butikken til. Der
blev foreslået en selvbetjent ”biblioteks afdeling” da vi stadig har den gamle bogsamling.
Man skulle så kunne låne kvit og frit og samvitighedfuldt sætte tilbage hvad man havde
lånt. Eventuelt sætte nogen bøger ,som man har tilovers ,som andre så kan få glæde af.
Der er blevet strammet op på egenkontrol. Der har været en periode med overskud.
Der er blevet skåret på personalet så der nu er 4 fuldtidsansatte + det løse. Åbningstiden
er nu fra kl.8-20 hver dag. I det store hele fungerer det som det skal,
Per Munch (Præst):
Faciliteterne til graveren er stadig ikke gode nok. Projektet for en udbygning var ellers
klart ,men så blev det stoppet af nationalmuseet .Så nu må de starte forfra med en ny plan.
Der må ikke udbygges ,så nu bliver det en skrabet plan der vil blive sendt i udbud.
El-gulvvarmen i kirken er blevet udbedret og man regner med at kirken vil blive kalket
indvendigt i oktober måned ,det er mange år siden sidst. Kirken håber også at få renoveret
kalkmalerierne i de kommende år.
Der har været rigtigt mange besøgende i kirken i år hvor der er blevet sunget og holdt
andagt.
Hver 3. uge er der fællesskabsaften med sang, musik. eller foredrag .
Per er glad for samarbejdet med skolen. Der er et stort konfirmandhold og
minikonfirmandhold.
Det nuværende menighedsråd fortsætter uændret, og Per kommer med en stor ros til
Hanne Mejlvang for hendes store arbejde for menigheden.
Niclas ( Nyker Idrætsforening):
Karsten fra Store Legedag hilser. Det har været en af de bedste Store legedag .Næste år er
der 10 års jubilæum og så der kommer til at være noget ekstra.Landboungdom vil øge
deres aktiviteter på dagen.
Drømmen om en Mini arena er slut. Foreningen måtte sige nej tak ,da der blev for dyrt.
Foreningen håber på at der kan findes en løsning på minigolfbanen.
Økonomien er ok, men der mangler folk til det organisatoriske.

Hartvig (Indre Mission):
Det er et stort arbejde at få folk ind over tærsklen i Salem. Børne arbejdet kører godt og
der er ind imellem samarbejde mellem Klemensker og Nyker. Der er mest liv i huset ved
spagetti gudstjenesterne.
Vandrørene er blevet lavet så at det ikke fryser mere.

E. Ajourføring af adresse-, telefon- og mailliste herunder
gennemgang/opdatering af hjemmesiden www.nyker.dk
F. Næste møde. Forslag xx. marts 2013hos xxxxx
Næste møde er d. 13.marts 2013 kl. 19 på skolen

G. Eventuelt
Der er juletræstænding d. 30. november kl. 16
Tilsagn fra Per om at holde en kort juletale og
Julekoret fra skolen vil gerne medvirke igen i år.
Man vil igen i år kunne nyde et glas gløgg og pebernødder i Brugsen bagefter.
Jørgen og Niels finder et juletræ til os.
Herefter var aftens emner udtømt og mødet afsluttede med en stor tak til Hartvig for det fine traktement
som vi fik i Salem.

Referent Lene Jespersen

