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KALENDER

Torsdag den 26. april 2007 kl. 17.00- 19.00

Besøg af fødevareminister Hans Christian Schmidt
på SAS Radisson Hotel Fredensborg
Læs mere nedenfor og mød gerne talstærkt op
Husk, der ønskes tilmelding

Invitation til møde

Nye muligheder i landdistrikterne på Bornholm
Fødevareministeriet investerer mere end 6 mia. kr. i udviklingen i landdistrikterne
Fødevareminister Hans Chr. Schmidt inviterer alle interesserede til møde om udvikling af fremtidens
landdistrikter på Bornholm.
Fødevareministeren fremlægger sit bud på strategi og program for, hvordan vi kan udvikle landdistrikterne.
Med investeringer for mere end 6 mia. frem til 2013 bliver det den mest massive landdistriktsindsats, som vi
har set herhjemme.
Kom og hør om de nye muligheder for at få støtte til at skabe nye arbejdspladser, vækst i fødevaresektoren,
bedre natur og miljø og liv i landdistrikterne.
Torsdag den 26. april klokken 17:00 - 19:00 på Radisson SAS Fredensborg Hotel, Strandvejen 116,
3700 Rønne.
Bornholmerne skal være med til at sætte skub i udviklingen og prioritere investeringerne. Der skal være
lokale aktionsgrupper, hvor ildsjæle, lokale kræfter og lokale og regionale myndigheder selv tager fat. Der
skal lægges planer for udviklingen og formuleres gode idéer til hvilke projekter, der skal sættes i gang i
området.
Kom og få inspiration til arbejdet, hør om muligheder for at få støtte og stil spørgsmål til ministeren. På
mødet kan du få overblik over de fire mål for udviklingen af fremtidens landdistrikter.
Fire mål med programmet
Der skal være flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne. Konkret satses der på
investeringer i innovation, nye mikrovirksomheder, turisme og iværksætteri.
Fødevareerhvervet skal udvikles. Konkurrenceevnen skal fremmes ved mere kvalitet og innovation i
fødevaresektoren samt en styrkelse af markedsføring og økologi.
Der skal være varierede landskaber, en rig natur og et rent miljø. Programmet støtter blandt andet
naturprojekter, bedre miljø, natur og dyrevelfærd samt omlægning til økologi og miljøvenligt jordbrug.
Det skal være mere attraktivt at bo på landet. Programmet vil støtte service og fornyelse i landsbyerne,
lokale netværk, nye aktiviteter i nedlagte landbrugsbygninger, fritidsaktiviteter for børn og unge samt
projekter, der bevarer og udvikler natur- og kulturarv.
Tilmelding til Sharon O'carroll Khan, Direktoratet for FødevareErhverv, tlf. 3395 8302 eller på
www.landdistriktsprogram.dk

Læs mere om landdistriktsprogrammet på www.landdistriktsprogram.dk.
Venlig hilsen
Sharon O'carroll Khan
Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 Kbh. V
Tlf. 3395 8000, Fax: 3395 8080, dffe@dffe.dk
Direktoratet er en del af Fødevareministeriet. Vores opgave er at støtte udvikling og produktion af fødevarer og gennemføre ministeriets
erhvervspolitik.

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 fra 29.3.2007
Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening, jh@nyker.dk, formand
Elsebeth Pedersen, Klemensker Borgerforening, elsebeth.pedersen@brk.dk
Alex Andersen, Nylars Borgerforening, nylars@c.dk
Bo Johansen, Rusker Sogneforening, bo.johansen@brk.dk
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)

