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KALENDER

Torsdag den 30. november 2006 fra kl. 17.00 til ca. 18.30
Dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget i Aakirkeby-Hallerne i
Aakirkeby
I forlængelse af orienteringen på Landdistriktsforum den 4. september om udkastet til en
Handlingsplan for landdistriktsudviklingen på Bornholm, vil udvalget orientere nærmere om
planerne for et mere formaliseret Landdistriktsforum med tilhørende Landdistriktskontor.
Se bestyrelsens indlæg nedenfor.
Også andre emner, der ønskes rejst af borgerforeningerne, er dog velkomne

Torsdag den 29. marts 2007kl. 19.00
Generalforsamling i BBS i Rø Klubhus for enden af Skolevej
Reserver allerede nu aftenen til næste års generalforsamling
SIDEN SIDST
Logo for BBS og hjemmeside for BBS
Bestyrelsen har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje om 15.000
kr. til arbejdet, der budgetmæssigt tegnede til at dræne kassen i BBS. Nu håber vi på
imødekommenhed fra puljens side. Vi forventer til februar at høre, om vi er kommet i
betragtning, og vil til generalforsamlingen kunne præsentere resultatet.
Invitation til Agenda 21 styregruppe
Natur og Miljø har i mail af 10. november inviteret en repræsentant for borgerforeningerne
med i Agenda 21-styregruppen, hvor vi kan få indflydelse på, hvilke emner, der skal
drøftes og evt. iværksættes. Vi tildeles observatørstatus, hvilket betyder, at vi har taleret
men ikke stemmeret. Dette for at undgå evt. habilitetsspørgsmål i forbindelse med
uddeling af midler fra den årlige Agenda 21-pulje på 125.000 kr. Styregruppen holder ca. 3
møder årligt, næste gang 4. dec. 2006.
De der har lyst til at repræsenterer borgerforeningerne i styregruppen foreløbig frem til
generalforsamlingen, bedes kontakte Jørgen Hammer, jh@nyker.dk .
Hvorfor Agenda 21
Agenda 21 handler om global bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Men mange af de
globale problemstillinger har rødder i vores dagligdag. Derfor har Regionskommunen
vedtaget en miljøstrategi, hvor der er lagt op til, at kommunens rolle overfor borgerne
udvikles og antager nye former. Det handler bl.a. om at regionskommunen ”Fejer for egen
dør” samt, at der inspireres til borgerinitiativer, der forbedrer det lokale miljø. Ifølge
miljøstrategien er det ambitionen at få aktiveret tilstrækkelig med borgergrupper, så et
egentlig Agenda 21-råd kan komme op at stå. Indtil videre har kun et par foreninger vist
interesse, så Agenda 21-styregruppen vurderer, at det er for tidligt at oprette et sådan råd.
I kan læse mere om Agenda 21 og miljøstrategien på www.brk.dk/agenda21 Har I
spørgsmål er I velkommen til at kontakte Natur & Miljø ved Orla Pedersen, tlf.: 5692 2085
eller mail: orla.pedersen@brk.dk

Udkast til Handlingsplan for landdistriktsudviklingen på Bornholm
Vi har ikke fået formuleret koblingen mellem det politiske system og lokalsamfundene på
en tilstrækkelig klar måde endnu. Så vi savner endnu at have et bornholmsk visitkort over
måden, det gøres på. Det arbejdes der på i det Udkast til Handlingsplan for de
bornholmske landdistrikter, som LUIC er ved at lægge sidste hånd på.
Sådan lidt SWOT-agtigt er situationen:
Generelt har de bornholmske lokalsamfund, set i forhold til andre danske landdistrikter, en
særlig styrke og overlevelseschance takker være turisterne, som har en - dejlig tilbøjelighed til at tage "deres" lokalsamfund til sig, og som derved styrker den lokale
omsætning og chancen for at overleve. Vi mener faktisk, de bornholmske lokalsamfund i
turismesammenhæng spiller en meget vigtig og til dels overset rolle.
Befolkningstilbagegangen er truslen, og først og fremmest for den service vi har tilbage, og
som vi er lige så rædde for at miste, som i andre dele af landet.
Mulighederne for at vende udviklingen har vi dyrket i Leader sammenhæng ved at
fokusere på fyrtårne, der kan sikre og skabe arbejdspladser på områder, der har en
chance i en globaliseret verden, hvor det, at have en regional identitet, den gode historie i
behold og det personlige ejerskab, så småt er ved at blive unikke værdier, der er værd at
satse på, fordi vi derved kan sætte os ud over markedskræfternes barske prissætning på
varerne og tjenstydelserne.
Truslen er, at alle andre landdistrikter følger det bornholmske eksempel. Men dels er dette
nye marked ikke mættet og dels kan Bornholm udnytte sin unikke beliggenhed og identitet,
som andre må misunde os. Vandet omkring os er ikke bare et handicap men også vores
styrke.
Lokalsamfundene er parat. Næsten samtlige lokalsamfund har nu borgerforeninger,
fællesråd, byting (kært barn har mange navne) og der kommer flere til. Senest har Nexø
meldt sig på banen sammen med nye foreninger i Stenseby og Bølshavn. Alle bakker de
op om Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, der har fået lov at agere i bl.a. LUIC og
Leader sammenhæng på en måde, der er ret enestående i Danmark, fordi det har givet
borgerforeningerne en følelse af medindflydelse og ejerskab, men også medansvar for
udviklingen i de bornholmske landdistrikter.
Landdistriktsudviklingen
Udkastet til Handlingsplan for de bornholmske landdistrikter blev behandlet på et
landdistriktsforum på Kannikegård den 4. september. Mødet var på forhånd annonceret og
oplægget var af BBS udsendt til samtlige borgerforeninger lige som Leaderkontoret havde
orienteret sit netværk om, at den kommende Leaderperiode og de mulige indsatsområder
også var et tema på mødet. På den baggrund overraskede det ikke, at fremmødet var på
næsten 100 deltagere.
Udkastet lægger op til, at vi får et mere formaliseret Landdistriktsforum med
repræsentanter for Regionskommunens politikere og landdistriktsaktørerne og at
Landdistriktsforum får et landdistriktskontor, der dels varetager sekretariatsfunktionen for
den lokale aktionsgruppe (LAG´en) i Leaderregi (og LUIC, der slås sammen med LAG´en)
og løser aftalte landdistriktsopgaver for lokalsamfundene.
Vi læser oplægget på den måde, at de årlige møder mellem F&K (incl. udvalgsformænd
fra andre udvalg) og borgerforeningerne fremover erstattes af møder i Landdistriktsforum.
Men hvordan og hvem der i givet fald vil blive indbudt til møderne i Landdistriktsforum og
hvilken dagsorden, der lægges op til, står ikke bestyrelsen helt klart.

Det berører bl.a. spørgsmålet om borgerforeningernes legitimitet. Tegner de
lokalsamfundene, eller skal lokalsamfundene i Landdistriktsforum være repræsenteret ved
alle sine mange foreninger, råd, bestyrelser, nævn og institutioner? De bornholmske
lokalsamfund har organiseret sig forskelligt. Hvor der er Byting, Fællesråd og lignende må
man gå ud fra, at de tegner alle et lokalsamfunds mange facetter. Andre steder, som i
Nyker, har man et fællesråd, der dog i sine vedtægter har bestemt, at det er
borgerforeninger, der udadtil tegner Fællesrådet på baggrund af de til en enhver tid
udsendte og godkendte referater. Andre steder er lokalsamfundene så små, at der kun er
borgerforeningen tilbage, som talerør for lokalsamfundet.
Spørgsmålet har været vendt på BBS´ generalforsamlinger og opfattelsen generelt er, at
Regionskommunen ikke bør opstille firkantede spilleregler for, hvordan kontakten mellem
det politiske system og borgerne i lokalsamfundet skal organiseres og ikke skal påtvinge
lokalsamfundene at oprette lokalråd eller nye måder at organisere sig på, der afviger fra
den kultur, der har udviklet sig de enkelte steder, og som man føler ejerskab til. Hvis
indgangen til lokalsamfundene skal gå gennem borgerforeningerne (brugt som
fællesbetegnelse for de lokal-, sogne- og borgerforeninger og lokalråd, fællesråd og byting
vi har i lokalsamfundene), er det fra vores side med en klar fornemmelse for det ansvar,
der er for at kunne tegne vore respektive lokalområder på en sådan måde, at alle borgeres
interesser bliver varetaget på bedste måde. Fra BBS´s side vil der derfor løbende blive
arbejdet på, at lokalsamfundene i et nyt Landdistriktsforum er repræsenteret på en
kvalificeret måde, der ikke lader nogen tvivl tilbage om, at repræsentanterne for de enkelte
lokalsamfund også tegner disse på en kvalificeret måde.
Hvis så Regionskommunen også kan finde det overskud, at nye initiativer, der berører
landdistrikterne, i god tid inden kan lægges frem til drøftelse i Landdistriktsforum, så nye
politikker, herunder de smertelige affødt af sparerunder, kan blive vendt i plenum, er der
chance for, at der kan skabes den gensidige forståelse for nødvendigheden af, både at
skulle håndtere de overordnede beslutninger samtidig med, at det sker med
respekt for lokalsamfundenes særlige ønsker og behov. Og så har vi nået et resultat, der,
hvad gælder landdistriktsudvikling, kan måle sig med forgangskommunen Ny Holbæk.
Seneste tilgang
Bølshavn har fået en Borgerforening, som har meldt sig ind i BBS, der i dag tæller 28
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@nyker.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)

