Nexø 05052022

Kort referat fra et meget positivt og ”sprudlende” bestyrelsesmøde.
Fremmødte: Jytte Dich, Mai-Britt Jordt, Bo Nielsen, Jens Kristian Kofoed,
Birte Skot-Hansen
Afbud fra: Mette Hansen, Michelle Weie, Rebecca M Bendixen

1. FORMANDEN ORIENTERER:
a:ØSTBORNHOLM: Østtinget nedlægges ved snarlig ekstraordinær
generalforsamling. (Erhvervsforeningen ”erstatter!”)
Styregruppemøde om KULTURTORVET og TOLDBODGADE vist nok
16.maj. Folk, der ønsker aktiviteter på torvet, skal i fremtiden henvende
sig til Borgerforeningen(formanden). Flere gode ideer blev diskuteret,
ligesom kommunen har oplyst om, at der arbejdes med ens torveregler for
hele øen. (vi håber, det bliver inden turistsæsonen!)
b:Andet/OPERA! Erhvervsforening vil betale det halve beløb til operaen
på torvet ca. 10.000kr. (ansøgning skrives til erhvervsforening).
LAG har bevilliget penge til SANDSKULPTURERNE i pakhuset på
havnen fra 1.juli. Der arbejdes, ved hjælp af entreindtægterne på at
oprette et Nexø-fond!
2. ARBEJDE I BYEN:
a: Formålet med borgerforeningen:
Lille arbejdsgruppe (Mai-Britt, Michelle og Birte) havde været sammen og
diskuteret ud fra overskriften: NEXØ ER OGSÅ DIN BY!
(ejerskab/fællesskab, stolthed over sin by mm.) Foreningen skal gøres
meget mere synlig og kræver flere medlemmer for at få indflydelse.
b Medlemskampagne: Foldere, nyhedsbreve, (medier, radio) skal i
gang og deles ud til alle husstande og forretninger. Torve arrangementer
med musik, kaffe, drikkelse, kage og bannere. Skal vi have’
´

en Nexø Borgerforenings pakke til tilflyttere? Til overskriften
NEXØ BORGERFORENING HAR BRUG FOR DIG udskrives
en konkurrence om et nyt logo (præmie et bygavekort). Opråb udsendes og forslag sendes til borgerforenings mail ved Mai-Britt.
C: Legeplads/Petang: Spørgeskemaerne ikke helt opgjort, men
tendensen er faktisk ikke ønsker om flere legepladser, men en optimering af de eksisterende legepladser ved Gl. Postvej og Paradisvej. Placeringen af en ny petangbane var vi ikke enige om, men
men den blev i første omgang godkendt. Pris ca. 22.000kr. MaiBritt oplyste om en Jem Fix pulje, hvor man kan søge om byggematerialer.
D: Toldbodgade: Skal borgerforeningen sørge for. Styregruppen
er i gang. Flere gode forslag om flagallé, stor beplantning, lys,
blomsterkummer. Toldbodgade skal fungere som BYPORT.
Mai-Britt foreslog, at både Camilla (Holst Blomster) og Mette
(Øens blomster) kontaktes for forslag og pristilbud.
3: ANSØGNINGER:
ØstersøJazz i Nexø søger om 20.000kr til ØstersøJazzFestival i
2022. Et flertal sagde ja til det
Øens venner søger om tilskud til En ny PC og en tur i Brændesgårdshaven. Turen til Brændesgårdshaven får de ansøgte 3.500kr.

4: NÆSTE MØDE: Torsdag den 2.juni kl.19.00 hos formanden.
5: EVENTUELT: Meget snak om Sct. Hans Aften arrangement
sammen med Øens venner m.fl. Det blev til en længere debat om
alle de praktiske ting som strøm, lys, musik heks, bålplads, frivillige, kunne Værftet benyttes, borde, stole, bålmateriale, markedsføring, brandvagt osv. Alle foreninger kontaktes (BO), Jytte kontakter Bern for at få en heks, Birte kontakter Kirsten Harild som
evt. båltaler Mette laver facebookopslag, markedsføring/plakater
sørger formanden for, Mai-Britt får ordnet bålpladsproblemet med
Michael G. Dam, Bo sørger for musikken og meget andet osv, osv.
Mødet sluttede ca., 21.15.

MVH/ Sekretæren

