Møde i
NYKER FÆLLESRÅD
onsdag den 13.marts kl.19.00 på BFI
Fremmødte:

'

Klaus xx.... NIF
Karsten Mogensen ... Store Legedag
Marianne Schmeltzer..... Borgerforeningen
Asger Pedersen.... Forsamlingshuset
Per Munch….Præst /kirken
Jørgen Hammer.. Borgerforeningen
Frede Christiansen… Pensionistforeningen
Grethe K. Svendsen…. Bornholms Frie Idrætsskole
Kim Koch-Hansen… Borgerforeningen og BFI
Bjarne Kure….Brugsen

1. Dagsorden:
A. Velkomst
Jørgen bød velkommen og anbefalede valg af en repræsentant for BFI som dirigent

B. Valg af ordstyrer og referent
Kim (næstformand i skolebestyrelsen) blev valgt som ordstyrer og Jørgen som referent

C. Bemærkninger til referat fra sidst fællesrådsmøde den 3. oktober 2012
Ingen bemærkninger ud over, at enkelte ikke mente at have modtaget referatet

D. Orientering fra fællesrådets medlemmer om aktuelle og planlagte
aktiviteter
• NIF og Store Legedag angående Multilegepladsen. Klaus og Karsten
Kasten præsenterede det reviderede oplæg til Multilegepladsen, der nu byggede på fire etaper
med hvert sit budget. Det blev aftalt, at 1. etape, der har et budget på1½ mio. kr., underopdeles i
4-5 delelementer, der hver især vil kunne være mere spiselige for de fonde, der søges ved.
Diskussion om Sct. Hans bålets placering, hvor Karsten vil søge at komme overens med NIF om
at etablere en bålplads nord for den nordlige brandvej på en opfyldning (terrænet falder her ca.
1 m) skabt af den overskudsjord, der vil komme i fbm. dræningen af det område
Multilegepladsen skal ligge på. Overskudsjord, som det elers vil kunne koste op mod 100.000 kr.
at komme af med.

• Kirken ved Per
Per orienterede om kirkens nylige kalkning, som friholdt "stjernen" som det eneste element af
de kalkmalerier, der gemte sig under det midlertidigt fritlagte murværk. Augustinusfonden har
bevilget 200.000 kr. til forundersøgelser i f bm. ønsket om en restaurering af de synlige

kalkmalerier. Graverfaciliteterne håber menighedsrådet at få grønt lys til at forbedre i 2013.
Omtalte til slut den fine vifte af tilbud til såvel børn, voksne og ældre, som kirken tilbyder.

• Forsamlingshuset ved Asger
Asger omtalte forsamlingshusets jubilæum i 2012 og de seneste nyskabelser i huset, der bl. a.
omfatter to nye døre og nye vinduer på scenen ud mod gangen. Har fået fibernet og dermed fine
internetforbindelser og alt i alt er alt i god gænge.

• Store Legedag ved Karsten
Karsten kunne berette om et fornemt resultat efter sidste Store Legedag, et resultat der var
velkomment efter det magre resultat i 2011, der næsten druknede i regn. Håber i 2013 at kunne
præsentere "de stærke mænd" og en svensk "monstertruck". Ricky er pt. i gang med at søge
fondsstøtte til nogle af initiativerne. Festen i fbm. Store Legedag er allerede udsolgt og
tilstrømningen er ikke bare en positiv ting, for med over 500 tilmeldte skal man ud og låne både
telte, borde og stole mv. alle vide vegne, og det betyder meget arbejde for de frivillige (NIF´s
store telt giver således kun plads til ca. 350 gæster).

• DagliBrugsen ved Bjarne
Brugsen har generalforsamling den 17.4. og her vil der blive givet en orientering om det forløbne
år. Medarbejderstaben er nok en gang blevet reduceret, for at sikre plus på bundlinjen.
Beklagede, at mange i dag kun bruger Brugsen som en slags "kiosk", og det stiller store krav til
lagerstyringen. Stor ros fra formanden til Torben for sin måde at takle udfordringerne på.
DagliBrugsen har taget et Facebook initiativ og tilbyder bl.a. muligheden for SMS beskeder, når
der er gode tilbud i Brugsen. Efterlyser "Likes".

• Friskolen ved Grethe
Startede vippeordningen den 1. marts, der omfattede 17+1 elever. Regnskabet for 2012 ser
fornuftigt ud. Man afventer med spænding en afklaring af (tidligere) Nyker Skoles fremtid.
Omtalte indkøbet af ny (gammel) bus og det gode samarbejde med BAT. Der planlægges en tur
til La Santa Sport for 9. klasse i august og en ny skitur til Østrig i dagene fredag den 10. januar
2014 til efterfølgende onsdag for skolens elever, deres pårørende og venner af skolen. Bliver
garanteret lige så vellykket som den sidste skitur. Der kommer ny kok efter Per, der har valgt at
hellige sig fuldt og helt "Det lille Hotel" i Lille Ellekongstræde.
Kommer der konflikt, vil skolen blive tømt for størstedelen af sit personale. Man vil med de
tilbageværende søge at passe de, der kommer frem, men vil samtidig henstille til, at flest mulige
forældre søger at finde alternative udveje til det at sende børnene til skolen.

• Pensionistforeningen ved Frede
Har haft en vellykket generalforsamling og indbyder den 23. maj til en busrejse til Sofiero i
Sverige, en tur der allerede har 43 tilmeldte. Arbejder sammen med NIF og Borgerforeningen på
at etablere en datastue, som vil få plads i Klubhuset. I den forbindelse inviterer man til møde den
26.3. Man har lavet aftale med NIF om at hjælpe til med pasningen i den nye børneklub, som tak
for at have fået lokale til datastuen stillet til rådighed. Nævnte endelig, at det måtte være en
oplagt idé at tilbyde hjælp til en form for pasningsordning for børn, der bliver ramt af en mulig
lock out.

• NIF ved Karsten
Karsten omtalte i den forbindelse den spændende nyskabelse i børneklubben, hvor det var
børnene selv, der valgte en "bestyrelse", der formulerede de spilleregler, der skulle gælde i
børneklubben bl.a. omkring oprydning,

• Borgerforeningen ved Jørgen
Jørgen orienterede om mødet den 18.3. ved Bornholms Aluminium. Her har en ansøgt ny
lagerbygning fået afslag foranlediget af en indsigelse fra Stiftsøvrigheden. Det er anden gang der
søges, idet man ved første ansøgning fik afslag begrundet i bygningens højde, idet den delvist ville
skygge for indblikket til Ny Kirke fra veje nord og øst for Nyker. Det forhold er der i den nye
ansøgning taget højde for, og der har således ikke fra Menighedsrådets side eller fra anden side i
Nyker været rejst indsigelser mod den ansøgte bygning. Man vil til mødet på tirsdag synliggøre
nybygningens to kippe og lade det være op til en konkret vurdering ved besigtigelsen, om
byggeriet vil kunne forsvares. Borgerforeningen vil deltage ved besigtigelsen.
Endelig orienterede Jørgen om de igangværende dialogmøder og møderne i regi af Vores
Bornholm ( se datoer nedenfor).

E. Ajourføring af adresse-, telefon- og mailliste herunder
gennemgang/opdatering af hjemmesiden www.nyker.dk
Husk at meddele eventuelle ændringer i mailadresse m.v. til Jørgen. Orienterede om, at
Marianne, Mai Britt Krukow og Kim nu var i gang med en tiltrængt revision af hjemmesiden
Nyker.dk

F. Næste møde onsdag den 2. oktober kl. 18.00 i Forsamlingshuset
BEMÆRK DET ÆNDREDE MØDETIDSPUNKT, der er affødt af en invitation fra Asger til
Fællesrådet om at komme til middag med vin i Forsamlingshuset med efterfølgende dagsorden.
BEMÆRK OGSÅ, at det forventes, at der sker tilmelding til Asger på mailadressen
upedersen@hotmail.com senest et par dage inden, af hensyn til spisningen.

G. Eventuelt
Frede omtalte den gentagne rågeplage i Morten Svendsens Have, som generede de
omkringboende. Jørgen omtalte egne erfaringer med at holde råger væk fra store træer ved at gå
jævnligt i haven og klappe kraftigt og sigte med riven. Det skræmte dem fra at bygge reder.

Herefter var aftens emner udtømt og mødet afsluttede med en tak til dirigenten og skolen for lån
af lokale.

Referent Jørgen

