Nyker Fællesråd
Referat fra fællesrådsmødet d. 19 marts 2014
Fremmødte:
Hartvig Mumm, Hanne Mejlvang, Marianne Schmeltzer, Mai-Britt Kruckow, Jørgen Hammer, Kurt Jespersen, Lene
Jespersen, Frede Christiansen, Per Munch, Torben Severinsen, Jørn Mogensen
1. Dagsorden:
A.

Velkomst
Jørgen bød velkommen, samt gav en undskyldning for at der havde været lidt kludder med
datoen.

B.

Valg af ordstyrer og referent
Mai-Brit bliver foreslået som ordstyrer, og hun påtager sig gerne opgaven.

C.

Bemærkninger til referat fra sidst fællesrådsmøde 2. oktober 2013
Der er ingen bemærkninger til sidste referat, og det er hermed godkendt.

D.

Orientering fra fællesrådets medlemmer om aktuelle og planlagte aktiviteter
Jørgen /borgerforeningen:
Planen om et stisystem rundt om Nyker spøger stadig. Hele vejen rundt bliver ikke muligt
foreløbig, men måske kan planen laves i etaper. Som første etape kunne der laves en sti fra
cykelstien mod Rønne forbi Bornglas og derfra ad grusvejen østpå og ad det sydlige skel ud til
Ellebyvej, hvor den ender ud for Yppernemøllevej. Indtil videre skal det undersøges hvad det
vil koste og hvor pengene skal komme fra. Der skal så være et samarbejde mellem de berørte
lodsejere. Fællesrådet anbefalede at Borgerforeningen arbejder videre med denne første etape
i samråd med de berørte lodsejere. Der etableres en fælgeruppe med repræsentanter fra
Menighedsrådet og Lokalbrugsen, som vender tilbage med navne på de, drr deltager i
følgegruppen. Angående multiaktivitetspladsen beklagede Jørgen vi manglede Grete fra BFI
til at komme med en status
Sankt Hans vil foregå som det plejer med fællesspisning først i forsamlings huset og så
fakkeltog hen til bålpladsen. Der er endnu ikke fundet en båltaler.
Småbørns legepladsen er blevet nedlagt, da målgruppen ikke er så aktuel mere. De større børn
der benyttede pladsen, sled for meget på den, at den ikke længere var i den rigtige sikkerheds
mæssige stand. Skolen har fået lov til at lave en hyggeplads på stedet og Borgerforeningen har
doneret et bord - og bænkesæt til pladsen.
Frede/pensionistforeningen:
Data-stuen køre fint. Der er lavet en spis-sammen dag hver 14. dag
(hver anden onsdag) i klubhuset og der er kommet omkring 20 personer hver gang. Det koster
60 kr. for et måltid mad. Der vil blive lavet nogle ”kør selv ture” i år til sommerfugleparken
og bilmuseum og sikkert også til nogle flere steder.
Hartvig/Indre Mission:
Der bliver arbejdet på et bedre missions-arbejde i byen. Missions foreningerne mangler også
”kunder i butikken”
Per/kirken:
Der er blevet ansat en sognemedhjælper der vil være behjælpelig ved spagetti gudstjenesterne
og arbejde med besøgstjenesten og holde kontakten med besøgsvennerne.
Hanne/Menighedsrådet:
Der er ved at blive ansøgt om at få lov til at lave en bedre og større parkeringsplads med plads
til omkring 20 biler, da det ikke er så godt, at bilerne står til gene i vejkanten for eventuelle
redningskøretøjer og landbrugskøretøjer. Der skal også være plads til at alle busserne der
kommer om sommeren kan være der. National museet har været i Ny Kirke og undersøgt

kalkmalerierne, De er meget bevaringsværdige, men det vil koste rigtigt mange penge at få
dem restaureret. Kapellet vil blive nedlagt, da det næsten aldrig bliver brugt. Istedet vil der
blive lavet nogle bedre graver-faciliteter. Arbejdet går snart i gang. Stormen Bodil har været
hård mod taget på tårnet, så det skal repareres. Den 30. april vil der blive holdt et
visionsmøde.
Jørn/T.I.F:
Der har været afholdt generalforsamling i N.I. F og der har været nogle udskiftninger i
bestyrelsen. Niclas Pedersen er stadig formand men Jørn Mogensen og Torben Larsen er de
nye næstformænd. Ricky Tranberg er gået ud af bestyrelsen og er i stedet blevet formand for
Store Legedag Der er blevet sat en sauna op ved klubhuset og den vil være til brug for hele
byen. De regner med at det kommer til at koste omkring 15 kr. at leje den, men det er ikke helt
færdig aftalt hvordan det skal foregå. Det forudsættes, at man skal bestille tid, og så vil der
blive tændt op ca. 1 time før, man kommer. Minigolfbanen står klar til brug, men der mangler
brugere. Det hjælper forhåbentligt, når det bliver rigtigt forår. Man kan se på N.I. F´s
hjemmeside, hvem man skal kontakte, hvis man vil spille minigolf.
Torben/Lokalbrugsen:
LokalBrugsen leverer nu varer til BFI Der er generalforsamling i LokalBrugsen d. 24 april .
Der mangler opbakning i lokalsamfundet og vi skal overveje, om vi vil have en Brugs i byen.
For at der skal kunne komme et overskud i brugsen, skal alle husstande i Nyker (ca. 300)
gerne bruge 100 kr. mere om ugen i brugsen.
Vi skal også være klar over, at hvis vi mister vores brugs, vil det gå ud over vore ejendoms
værdier, der vil falde med mellem 10 og 15 %, oplyser ejendomsmæglerne.
Torben oplyste også at han tager endnu 4 år i lokalrådet.

E. Ajourføring af adresse-, telefon- og mailliste herunder
gennemgang/opdatering af hjemmesiden www.nyker.dk
Jørgen modtager gerne henvendelser og spørgsmål ved rørende hjemmesiden,
Det anbefales at institutioner og foreninger linker til www.nyker.dk ,så rettelser på egne
sider fremgår af www.nyker.dk.
E. Næste møde.
Onsdag den 8. oktober kl..18 i Forsamlingshuset.
LokalBrugsen er vært ved middagen denne aften. Af hensyn til
middagen vil der være tilmelding til Asger. Indbydelsen kommer ud
ca. 14 dage før.

F. Eventuelt
Rågeplagen er der stadig og der bliver stadig klaget over den. Det blev foreslået at gå ud med
jævne mellemrum og lave larm for at skræmme dem væk, da det ikke er lovligt at skyde dem
uden tilladelse. Regulering vil være tilladt, men først når ungerne er på vej til at blive
flyvefærdige, og det løser jo ikke problemerne på den korte bane
Herefter blev mødet afsluttet.
Referent Lene Jespersen

