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KALENDER

Lørdag formiddag den 20. eller 27. maj 2006
Store Strandrensedag
Store Strandrensedag ligger som udgangspunkt på 1. lørdag i juni, men det er i år i
pinsen. Derfor foreslog BBS´ generalforsamling, at dagen blev flyttet og at man valgfrit
kunne vælge imellem den 20. og 27. maj, da det ikke var muligt at samle alle om én af
dagene.
Det har Lars Algreen, Faste Anlæg (tlf. 5692 2383) sagt god for og I vil høre nærmere fra
ham.

SIDEN SIDST
Den årlige Generalforsamling i BBS den 29. marts i Nexøhallen samlede 35
repræsentanter fra de bornholmske borgerforeninger og fællesråd. Aftenens dirigent var
Niels Quistgaard, Nexø Handelsforening, der varetager borgerforeningsopgaver i Nexø, så
længe der ikke er dannet et borgerforeningsorgan i Nexø.
Formandens beretning for 2005, der blev enstemmig godkendt, er vedheftet.
Af bestyrelsen udtrådte Helle Jensen, Lobbæk og Michael Aakjær, Allinge-Sandvig, der
iht. vedtægterne blev afløst af Alex Andersen, Nylars og Jesper Paulsen, Pedersker.
Genvalg af revisor Finn Ager og af revisorsuppleant Kurt Marcher.
Aktuelle sager, der blev drøftet under dagsordenens pkt. 4 var:
• Center for Regional- og Turismeforsknings rapport om "Borgerforeningernes rolle
efter kommunesammenlægningen"
• den kommende bornholmske landdistriktspolitik
• bestyrelsens forholdsregler ved behandlingen af lokal- og kommuneplaner, hvor
indsigelser måske kunne være relevante.
Under det første punkt blev rapportens afsnit om de generelle erfaringer om samspillet
imellem kommune og lokalsamfundene, gode råd til Regionskommunen og gode råd til
borgerforeningerne refereret. Hvad det sidste angår drejer det sig om at sikre relevante
principper for borgerforeningernes og BBS´ høringsret, behovet for at borgerforeningerne
gennem netværksdannelser sikrer sig bred opbakning og forankring i eget lokalsamfund af
den "politik" der føres, at der er en afklaret arbejdsdeling mellem de opgaver der løses i
regi af BBS og i de enkelte borgerforeninger/fællesråd og endelig, at der etableres en fast
mødestruktur mellem borgerforeningerne/fællesrådene og Regionskommunen (pt. er der
aftalt ét årligt møde mellem foreningerne og Udvalget for Fritids- og Kultur med deltagelse
af formændene for Teknik- og Miljøudvalget og Ældreudvalget) .
Under det andet punkt blev der henvist til aftenens gæstetaler Leif Olsen, der efter
generalforsamlingen kom nærmere ind på den landdistriktspolitik, som LUIC med Leif
Olsen som formand for tiden har under udarbejdelse, og som skal supplere
Regionskommuneplanen. Der lægges op til en landdistriktspolitik, der styrker alle dele af
Bornholm.
Under det tredje punkt blev der med baggrund i den ved årsskiftet fremlagte lokalplan for
et centerområde ved Zahrtmannsvej med en 700m2 stor dagligvareforretning rejst

spørgsmålet om, hvordan bestyrelsen skal agere, når der fra flere medlemsforeningers
side udtrykkes ønske om, at BBS markerer sig, men BBS ikke mener at have et mandat.
Konkret valgte BBS i seneste nyhedsbrev alene at omtale det konkrete lokalplanforslag og
henvise til indsigelsesfristen.
Et skridt videre kunne være at BBS udsende et forslag til indsigelse til alle
medlemsforeninger med en aftalt svarfrist og efter udløbet af denne svarfrist indsendte
indsigelsen, enten fordi der var flertal herfor eller på vegne af de
borgerforeninger/fællesråd, der ikke havde meldt tilbage, at de ikke støttede indsigelsen.
Et tredje skridt kunne være, at en enig bestyrelse blev bemyndiget til at gøre indsigelse.
Det blev på generalforsamlingen besluttet, at spørgsmålet skulle tages op på et
efterfølgende fællesmøde, idet der blev givet udtryk for, at spørgsmålet skulle drøftes i de
respektive bestyrelser, inder der blev taget stilling.
Seneste tilgang
Nexø Handelsforening har skiftet status til betalende medlem af BBS. Fællesrådet for
foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke, Årsdale har meldt sig ind i BBS.
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 eller fællesråd med en (eller flere) af generalforsamlingen udpeget repræsentant (-er).
Bestyrelsen
Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening, jh@BAT.dk, formand
Pt. vakant, Hasle By-Ting,
Alex Andersen, Nylars Borgerforening, nylars@c.dk
Niels Munch, Rø Borgerforening, namnygaard@hotmail.com, kasserer
Jesper Paulsen, Pedersker Lokalforening, a7@a7.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)

