Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Oktober 2005

Nyhedsbrev nr. 12
KALENDER
Week-enden den 5. og 6. november 2005
Årsmøde og generalforsamling i Landsforeningen af Landsbysamfund - LAL
Finder sted i et kursuscenter ud til Storebælt tæt på Slagelse fra lørdag kl. 11.00 til søndag
kl. 15.00. Program og oplysninger om den særlige støtte til deltagere fra Bornholm er at
læse på www.lal.dk
Tirsdag den 22. november 2005 kl. 16.30 til ca. 21.00
Landdistrktsforum på Kannikegård
LEADER+ aktionsgruppen på Bornholm, LUIC og Bornholms Regionskommune afholder
det årlige LANDDISTRIKTSFORUM. Det bliver som tidligere afholdt på Kannikegård i
Aakirkeby. Programmet er fortsat under forberedelse, og forventes at indeholde et indlæg
fra Fødevareministeriet om det fremtidige EU Landdistriktsprogram for Danmark.
Endvidere vil der blive fokus på Center for Regional- og Turismeforsknings analyse om de
bornholmske borgerforeninger, samt drøftelse af en handlingsplan til en kommende
bornholmsk landdistriktspolitik. Yderligere oplysninger på: www.bornholm-eu.dk
Onsdag den 29. marts 2006 kl. 19.00
Generalforsamling i BBS (planlægges afholdt i Nexøhuset, Gl. Postvej)

Sæt datoen i kalenderen allerede nu.
SIDEN SIDST
Ved vælgermødet i onsdags den 26. oktober viste kandidaterne vilje til at sikre en positiv
udvikling i de bornholmske landdistrikter og bysamfund præget af en forståelse og respekt
for det engagement, man møder her. Dog var det en skam, vi ikke var flere tilhørere.
Center for Regional og Turismeforsnings rapport om "Borgerforeningernes rolle efter
kommunesammenlægningen" blev lanceret på mødet og et eksemplar af rapporten vil en
af de nærmeste dage blive tilsendt alle medlemsforeninger.
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)

