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KALENDER

Mandag den 4. september 2006 fra kl. 16.30 til ca. 21.00
Landdistriktsforum på Kannikegård i Aakirkeby
Borgmester Bjarne Kristiansen vil orientere om Bornholms Vækstforum og komme med et
oplæg om sammenhængen mellem erhvervsudviklingen og udviklingen i landdistrikterne.
Et hovedemne i år er også udkastet til en Handlingsplan for landdistriktsudviklingen på
Bornholm. I den forbindelse skal de hidtidige erfaringer med LEADER+ programmet
drøftes og der lægges op til en diskussion om, hvilke "fyrtårne" der skal satses på i den
kommende Leaderperiode (2007-2013), feks. Kunsthåndværk, fødevarer, lokale
erhvervshuse, helse, miljø/energi eller helt andre områder?
Landdistriktsforummet henvender sig til alle landdistriktsaktører på Bornholm.
Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding på tlf. 56 92 13 06
eller e-mail: pia.sonne.jensen@brk.dk eller e-mail: hjj@leader.dk
Tilmelding er sat til senest torsdag den 31. august 2006 kl. 12.00!

Lørdag den 7. oktober 2006
Natur og Miljø indbyder til et idéværksted om Regionskommunens nye
miljøstrategi
Natur og Miljø har den 10. august 2006 udsendt et brev til samtlige foreninger vedlagt et
spørgeskema, der skal danne grundlag for virksomhedens udformning af
Regionskommunens nye miljøstrategi. Besvarelserne og de temaer de berører, vil udgøre
en grundpille i den nye miljøstrategi, der vil blive debatteret den 7. oktober. Tid og sted er
endnu uoplyst.
SIDEN SIDST
Udpegning af to repræsentanter til brugerrådet for Bornholms Biblioteker.
I brev af 18. juni 2006 fra Bornholms Biblioteker har John Madsen bedt BBS om at udpege
2 repræsentanter til det nye brugerråd for Bornholms Biblioteker. Med forbehold for
generalforsamlingens godkendelse har bestyrelsen på den baggrund bedt Finn Brædstrup
Karlsen (Rønne) besætte den ene post og selv finde et yderligere medlem fra kredsen af
bornholmske borgerforeninger. Finn har peget på Charlotte Munk Fassel (Nyker). De to
medlemmer repræsenterer BBS frem til generalforsamlingen i 2007
Logo for BBS.
Bestyrelsen har ved Konnect fået et venligt tilbud om udarbejdelsen af et logo for BBS. På
bestyrelsen seneste møde blev vi præsenteret for 4 oplæg, hvor af bestyrelsen
enstemmigt valgte det, der symboliserer en Tusindfryd (Bellis). Valget var bestemt af
symbolikken i logoet, der repræsenterer en blomst med tætte forbindelser til græsrødderne
og som udtrykker de 1000 glæder ved et liv i landdistrikterne.

Ud fra det første oplæg arbejdes der nu videre med det der i fagsproget kaldes BBS´
designlinie, der vil blive benytte på brevpapir, nyhedsbreve, hjemmeside m.v.
Hjemmeside for BBS
Sideløbende med designarbejdet har BBS indhentet et venligt tilbud fra Peter Harteg om
udarbejdelsen af en hjemmeside, hvor vedtægter, generalforsamlingsreferater,
medlemsforeninger, bestyrelsen, kalender, nyhedsbreve, artikler m.v. vil blive præsenteret
og gjort tilgængelig. Arbejdet med hjemmesiden vil blive påbegyndt så snart arbejdet med
designlinien er på plads.
Udkast til Handlingsplan for landdistriktsudviklingen på Bornholm
Der henvises til vores orientering af 31. juli til alle medlemsforeninger om det aktuelle
udkast til en Handlingsplan og efterlysningen fra LUIC om supplerende idéer og
synspunkter til udkastet inden den 23. august. Bestyrelsen har i den forbindelse i brev af
22. august 2006 bidraget med idéer og synspunkter til handlingsplanen. Brevet er
vedheftet som fil til det elektroniske nyhedsbrev.
Seneste tilgang
Østerlars Borgerforening og Stenseby og Omegns Beboerforening har meldt sig ind i BBS,
der i dag tæller 26 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 eller fællesråd 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.o.lsen@mail.dk
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)

