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KALENDER
Mandag den 18 april 2005
Sidste frist for ideer og forslag til Region- og Kommuneplan 2005
På generalforsamlingen i BBS den 30. marts 2005 blev Region- og Kommuneplanen
drøftet. På det grundlag af de holdninger der kom til udtryk, har bestyrelsen indsendt de
bemærkninger, der fremgår nedenfor under ”siden sidst”.
Lørdag den 4. juni 2005
Store strandrensedag
Som udgangspunkt vil hver forening tage sig af samme strækning som sidste år.
Tilmelding
Inden udgangen af april til Faste Anlæg, Lars Algreen, Lars.Algreen@brk.dk eller på
tlf. 5692 2383. Med ham kan I også aftale en anden dag, hvis det måtte være nødvendigt.
Som sidste år får hver aktiv forening 1.000,- kr. til forplejning på dagen. Husk at oplyse
reg. nr. og kontonummer, der hvor pengene skal indsættes.
Onsdag den 26. oktober 2005 kl. 19.30
Vælgermøde op til regions- og kommunevalget den 15. november 2005
BBS indbyder partierne til vælgermøde i Aakirkebyhallerne.
SIDEN SIDST
Onsdag den 30. marts 2005
Generalforsamling i Hasle
Vedhæftet er formandens beretning for 2004. På mødet afgik efter tur Mogens Aggerholm,
Aakirkeby Borgerforening og ind trådte Knud Erik Olsen, Hasle By-Ting.
Tirsdag den 29. og 31.marts og 4.april 2005
Debatmøder om Region- og Kommuneplan 2005
De tre møder fokuserede på h.h.v. landdistriktsudviklingen/nærdemokrati,
byudvikling/byernes kvaliteter og erhverv/uddannelse og var velbesøgte og inspirerende.
Det har været et positivt initiativ fra Plan og Byg, at medarbejdere besøge næsten alle
byerne som optakt til Region- og Kommuneplanen, og der er også kommet et inspirerende
DEBAToplæg 2005 ud af processen.
Af væsentlige bemærkninger skal der fra BBS’s side fremhæves:
•

•

Forslaget om at indføre 6-9 afgrænsede lokalområder har ikke vundet gehør. Vi er
lige sluppet af med kommunegrænserne og er ved at opdyrke nye kontakter på
kryds og tværs af de gamle grænser. Nye kontakter mellem byer og lokalsamfund
vil opstå i de kommende år, når vi finder behov og interesse derfor. At søge at
definere en afgrænsning af nye lokalområder allerede nu kan fastlåse en udvikling,
som vi mener, bør være præget af lyst og behov, opstået i de enkelte byer og
lokalsamfund.
At Bornholm ikke bliver opdelt i 6-9 lokalområder, med det erklærede mål at sikre at
repræsentativt udvalg af offentlig service i hvert lokalområde, må ikke være en kilde

til en udvikling, der lægger op til centralisering. Den enestående struktur med de
mange levende samfund fordelt over hele øen skal fortsat understøttes, så øen
bevarer sin mangfoldighed og turismen får en platform baseret på levende samfund
med hvert sit særpræg
•

•

Som en afledt konsekvens heraf skal Bornholm ikke have ”lokalområders fællesråd”
i den skitserede form som et nyt mellemniveau. Vi forventer dialogen mellem
Regionskommunen og byerne/lokalsamfundene således enten sker direkte med de
suveræne lokal- og borgerforeninger, eventuelt frivilligt dannede fællesråd
dækkende flere by- eller lokalsamfund eller med BBS. Men fra BBS’s side er vi
opmærksomme på tendenser i tiden, der indikerer, at flere og flere opgaver og
mere ansvar kan tænkes lagt ud til by- og lokalsamfundenes borgere og at det på
den baggrund vil være naturligt også at drøfte, hvilke økonomiske midler der kan
blive behov for at tildele disse eller eventuelt BBS, for at sikre den nødvendige
kompetence.
Set i lyset af de stærkt stigende oliepriser savnes der i debatoplægget en
redegørelse for den fremtidige varme- og energiforsyning og en afdækning og
belysning af de muligheder vi har på Bornholm for at satse på alternative
energikilder og gør os mere uafhængig af olieforsyningen.
Der anbefales i den forbindelse et tættere samarbejde mellem de øer i Danmark,
der lige som Bornholm er uden adgang til naturgasnettet og fjernvarmen fra store
kraft –varmeværker. Muligheden for en udvidet brug af indenøs energikilder bør
søges gennemført i Regionplanperioden med henblik på at fremme forståelsen og
accepten hos borgerne for nye opvarmningsformer.

Nye medlemmer
Bortset fra to byer er alle byer og lokalsamfund nu repræsenteret i BBS. Som seneste
medlem er endvidere efter en drøftelse og accept på generalforsamlingen blevet optaget
Grundejerforeningen Dammegårdsskoven. Med optagelse af denne forening har det været
en forudsætning, at den ikke fik andel i Fritids- og Kulturpuljen modsat Vang
Grundejerforening, der har borgerforeningsstatus.
I alt er der nu 24 betalende medlemsforeninger og én associeret forening, nemlig Nexø
Handelsforening, der ikke kan blive medlem i BBS i henhold til vedtægterne, da det er en
handelsforening, men som i samråd med Fritid og Kultur er tillagt status som
borgerforening, så længe der ikke er oprettet en borgerforening, et byting eller et fællesråd
i Nexø, der ellers ville skulle forvalte midlerne fra Fritids- og Kulturpuljen.
Mål og aktiviteter
Bestyrelsen har formuleret følgende hoved- og delmål med sit virke, og beskrevet, hvorledes de
søges fremmet i aktuelle sammenhænge.
Hovedmål
At medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at
arbejde, bo og leve i.
Delmål
• At løbende afdække fælles interesser blandt medlemsforeningerne gennem mødevirksomhed
og at sikre mandat til aktuelle initiativer fra Samvirkets generalforsamling.
• At søge hovedformålet sikret og aktuelle initiativer gennemført i en dialog med
Regionskommunen.

•
•

At sikre en fokusering på landdistrikternes forhold generelt, så udviklingen ikke præges af
centralisering på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikterne.
At søge Samvirket repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan repræsentere
de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger med en (eller flere) af generalforsamlingen
udpeget repræsentant (-er).

Bestyrelsen
Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening, jh@BAT.dk, formand
Knud Erik Olsen, Hasle By-Ting, k.e.olsen@mail.dk, næstformand
Helle Jensen, Lobbæk Borgerforening, lillevang@jensen.mail.dk, sekretær
Niels Munch, Rø Borgerforening, namnygaard@hotmail.com, kasserer
Michael Aakjær, Allinge-Sandvig Byforening, lenest@tdcadsl.dk
Din mailadresse stammer IKKE fra et kartotek, men er alene udvalgt af BBS, og vil ikke blive givet videre. For at
dette e-nyhedsbrev IKKE skal opfattes som ”spam-mail”, står det enhver frit for at afmelde e-nyhedsbrevet ved
at returnere mailen til afsender, og blot skrive: ”afmeld”, hvilket vil blive respekteret.
E-nyhedsbrevet er et tilbud om regelmæssig information (ikke i en nøje afstemt termin, men når der er reelt nyt)

