
Nexø Borgerforening 
Referat  
 
Konstituerende bestyrelsesmøde 04.04.2022 
 
Tilstede: Jytte Dich, Mette Munch, Jens Christian Kofod, Rebecca Marx, Mai-Britt 
Jordt, Michelle Weie, Birte Skot-Hansen og Bo Reddy Nielsen. 
 
Formanden siger velkommen. Nu er det tid til at konstituere sig. Rebecca ønsker 
at få færre opgaver som sekretær.  
 
Formand: Jens Christian Kofod 
 
Næstformand: Mette Munch 
 
Kassere: Jytte Dich. Rebecca og Mai-Britt hjælper ved årsregnskab. 
 
Sekretær: Birthe Skot Hansen. Rebecca hjælper stadig med hjemmeside og 
Mette Munch tager ansvar for Facebook. 
 
Menig: 
Rebecca Marx 
Bo Reddy Nielsen 
Mai-Britt Jordt 
 
Suppleant 1: Michelle Weie 
Suppleant 2: Bernt Nielsen 
 
Nyt fra formanden: 
Østtinget nedlægges og ligges ind under erhvervsforeningen. Vi afventer 
hvordan det rent teknisk skal lade sig gøre. Borgerforeningen kan ikke give 
penge til noget kommercielt. 
 
Siloerne på havnen bliver ikke revet ned lige nu.  
 
Vand på torvet. Kommunen har sagt, at det ikke er muligt at få vand på torvet, 
men det viser sig nu, at der allerede findes vand på torvet under et dæksel. Dette 
skal vi have adgang til i løbet af sommeren til at vande blomster med. 
 
Carsten Aalling er genvalgt som formand. JCK holder møde med ham vedr. 
fremtidigt samarbejde. 
 
Hvad står Borgerforeningen for? 
Formålet er at varetage byens og borgernes interesser, såvel borgerne imellem, 
som overfor Bornholms Regionskommune. Vi vil arbejde i fællesskab for, at Nexø 
gør en forskel. 
 
 
 



Forskellige ideer: 
 
Kritik: Folk ved ikke hvem borgerforeningen er. Hvordan kan vi gøre mere 
opmærksomme på os selv.  
Hvad kan vi gøre for at promovere borgerforeningen? Måske vi skulle lave en 
gruppe i bestyrelsen som kommer med udkast til plan. 
 
Vi skal have fat i flere tilflyttere til Nexø, og at tage bedre imod dem. Se evt. På 
Hasle og Tejn.  
 
Vi har virkelig brug for at sætte fokus på nye medlemmer. Når folk melder sig 
ind, så skal vi opfordre dem til at tilmelde sig fast betaling. Så vi fastholder 
medlemmerne.  
 
Michelle, Bo, Birte og Mai-Britt melder sig til at være ansvarlige for at komme 
med en plan for fremtidig kommunikation og hvordan vi skaffer flere 
medlemmer. 
 
Tilflytter gruppe: Mai-Britt, Michelle og Birte 
 
Vi opretter en messenger gruppe på Facebook for bestyrelsen. 
 
Fællesspisning kunne være en god måde at promovere borgerforeningen på og 
også få samlet mange forskellige borgere. 
 
Måske kunne vi se på hvilke andre aktive foreninger der er rundt i byen, og se 
om vi kunne samarbejde.  
 
 
Næste Møde: 
Bestyrelsen skal tilbage til at holde møde en gang om måneden. Hver den 1. 
Torsdag i måneden kl. 19.00 hos Jens Christian. Næste møde 5. Maj kl. 19.00. 
 


