Dagsorden til bestyrelsesmøde 15.02.2022
Listen dækker over de punkter vi skal have snakket om, hvis ikke vi når dem alle
føres de nederste videre til næste møde.
Til stede: Jens Christian, Lene, Birte Skot, Jytte, Mette og Rebecca
1. Formanden informere
a. Østbornholm
Samarbejdet kører og der er god udveksling af fælles ideer og
fremtidsvisioner. Lige nu er fokus på samarbejde med kommunen om
bla. Nexø Torv. Der afholdes møde med byens butikker, kommune m.m.
16/2 2022.
b. Østtinget
Formanden for borgerforeningen og formand for EGØ har møde med
Niels Plum vedr. Østtingets fremtid.
c. Andet/opera
Opera kommer 20 juli. Jens Christian står for kontakt og planlægning.
Hvis muligt så dele vi regningen med EGØ. Sidste år var en succes.
2. Arbejde i byen
a. Generalforsamling
Dato for Generalforsamling Onsdag d. 30/3 kl. 19.00.
Der skal senest indkaldes til Generalforsamling 1 marts.
Guldbønnen bruges som venue - Rebecca booker. Jens Christian skaffer
dirigent. Bestyrelsen foreslår Birthe Julin. Carsten Aalling inviteres til
at fortælle om arbejdet med Nexø Torv. Vi ligger op til dialog omkring
hvad foreningens medlemmer tænker om torvet.
Lene og Allan er på valg, ingen af dem ønsker at genopstille.
b. Jul på torvet/Julemarked
Julemarked var en succes. Mange er glade. Der er mange ting som skal
læres, men alt i alt en succes, og vi glæder os til næste år.
c. Hjerte venner
Næste ting der skal pyntes op er til påske. Den tager vi på næste møde.
d. Skt. Hans
Jens Christian tager fat i Værftet omkring fremtidig planlægning.
e. Kulturhus
Vi afventer nyt fra Kulturhusets generalforsamling der pt. er udsat pga.
Corona.

3. Ansøgninger:
Der er ikke kommet nogen ansøgninger endnu.
4. Næste møde
Onsdag d. 16 marts kl.16.30 hos Jens Christian.
5. Eventuelt
Stenbrudsgården vil gerne invitere til events og samarbejde. Måske kunne
man afholde langbordsmiddag der til sommer?

