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Nyhedsbrev nr. 19
KALENDER

Torsdag den 1. marts 2007 fra kl. 19.00 til ca. 22.00 og
Onsdag den 28. marts 2007 fra kl. 19.00 til ca. 22.00
To møder om de kommende indsatsområder i den kommende Leader
periode. Afholdes på Snorrebakken 66 ved Rønne
I Handlingsplan for landdistriktsudviklingen på Bornholm (tidligere udsendt) er der forslag
til kommende indsatsområder i Leaderregi i perioden 2007 – 2013.
Det er disse forslag til indsatsområder, der lægges op til diskussion på mødet, hvor alle vil
kunne komme med synspunkter til den kommende indsats i de bornholmske landdistrikter.
De aktuelle forslag rummer følgende ”fyrtårne”:
Lokale erhvervshuse, Fødevarer, Kunsthåndværk, Oplevelsesøkonomi, Helse, Biomasse,
Forbedring af livskvaliteten i landdistrikter og bevarelse og genopretning af natur- og
kulturminder.
Har nogle af disse emner interesse for dit lokalområde?
Hvis ja, så kom og marker det, så emnet får den opbakning og de bevillinger, I måtte
ønske.

Torsdag den 29. marts 2007kl. 19.00
Generalforsamling i BBS i Rø Klubhus for enden af Skolevej
Besøg af fødevareminister Hans Christian Schmidt
Udsat på ny – bliver muligvis den 19. april
Ministeren vil på mødet give en orientering om
det nationale landdistriktsprogram for perioden 2007 – 2013
med særlig fokus på Bornholm.
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)

