Nyker Borgerforening

Nyker d.1.marts 2012

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1.marts 2012 hos Mai-Britt Kruckow.

Fremmødte:
Jørgen Hammer (JH), Mai-Britt Kruckow (MBK), Lene Jespersen (LJ), Niels Koefoed-Holm(NKH),
Jørn O. Kjøller(LO), Kim Koch Hansen(KKH), samt suppleanter: Marianne Schmeltzer(MS),
Kurt Jespersen(KJ)

Tilstede var også de indbudte gæster:
Nicky og Niklas fra N.I. F og Grethe fra B.F.I
Referat:

1. Indbyder Ricky, Niklas og Grethe til et ”formøde” om de spændinger,
der har vist sig.
Der har været nogle spændinger imellem N.I. F og skolen/borgerforeningen. Efter lidt snak om
tingene blev vi alle enige om at kommunikationen skulle blive lidt bedre og at vi skulle vise
hinanden den respekt vi alle fortjener for vores frivillige arbejde. Vi skal også blive bedre til at
bruge hinanden, der hvor vi er bedst.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 12. januar 2012
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.

3. Fællesrådsmødet d. 15 marts 2012
Forsamlingshuset har med hjælp af JH sendt en ansøgning af sted til RealDania ”Byggeriets
ildsjæle” om tilskud til nye vinduer i Forsamlingshuset. Til vores store glæde er den kommet
igennem.
Skolen er snart klar med planerne til aktivitets plads på skolen. JH vil hjælpe med at få en
ansøgning af sted til Indenrigs ministeriets landdistrikts pulje. Sidste frist for ansøgning er d. 9
marts 2012.

Blomstrende Landsby skal også tages op på fællesrådsmødet. Det er vigtigt at også nogen uden
for borgerforeningens regi har lyst til at være med i arbejdsgruppen. Indtil videre vil KKH, MBK,
MS og JH arbejde med Blomstrende Landsby, men som sagt vil vi meget gerne have at der er
nogen andre uden om Borgerforeningen der har lyst til at være med.
Efterårets Fællesrådsmøde vil blive holdt d. 3. oktober 2012 i Salem.

4. Generalforsamlingen d. 21marts 2012.
Forsamlingshuset er ok: LJ har bestilt forsamlingshuset og maden inden generalforsamlingen.
Menu vil være flæskesteg og jordbærtriflli
Indkaldelse LJ:Indbydelserne er på vej ud og LJ sætter seddel op i Brugsen.
Annonce JH:Annoncen er klar og JH sørger for at den kommer i avisen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Regnskab FB:Regnskabet er klart til revision.
Årsberetning JH:Årsberetningen er også klar.
På valg:Jørgen Hammer, Mai-Britt Kruckow, Niels Koefoed-Holm, Jørn O. Kjøller.
M.v.Alt er klar til generalforsamlingen.

5. Igangsætning af Blomstrende Landsby.
KH, MBK, MS, og JH tager det op på fællesrådsmødet og ser om der ikke er nogen, der har lyst til
at bidrage, eventuelt en fra N.I.F.

6. Sct. Hans lørdag d. 23. juni 2012.
Da Sct. Hans falder på en lørdag i år, er der blevet talt om at byen skulle gøre lidt ekstra ud af
aftenen. Eventuelt en fest. Det vil blive taget op til fællesrådsmødet. Jesper Larsen vil blive
spurgt om at holde båltalen. skolen vil som sædvanlig lave deres altid flotte heks.NKH snakker
med Bjarne Kure om lån af højtaleranlæg,og FB sørger for transport til heksen. Menuen vil der
ikke blive lavet om på. Der er nogle traditioner man skal holde fast ved ,og kylling med nye
kartofler og hjemmelavet agurkesalat er en af dem.

7. Store Legedag d.10.-11. august 2012
JH vil desværre ikke være hjemme og deltage. Da Betang klubben har planer om at bruge de 2
sidste baner på dagen står teltet godt hvor det stod sidste år. Vi skal have snakket med Asger

om lån af borde, så vi ikke kommer i klemme i år og pludselig står og mangler borde. Resten af
arrangementet vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde.

8. Huskelisten.
Der er ikke noget nyt at tilføje huskelisten.

9. Næste møde d. 24. maj 2012 hos NKH på Brogård.
Næste møde vil blive afholdt hos NKH

10. Eventuelt
JH har pænt takket for det fine arbejde kommunen har lavet i Mortens Svendsens Have, men NKH mener at
det er tids nok at takke, når arbejdet er færdigt. Der mangler stadig en del.

Referent Lene Jespersen.

