Nyhedsbrev nr. 22.

Den 20. august åbner Bornholmske Borgerforeningers Samvirke BBS sin nye hjemmeside under www.borgerforeninger.dk.
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BBS åbner sin nye
hjemmeside 20.8.

Etableringen af den nye hjemmeside og udformningen af BBS nye
designlinie sker på baggrund af en bevilling på 15.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Til udformningen af hjemmesiden har BBS haft hjælp fra Peter Andres Quist
Harteg og til udformningen af den grafiske linie fra Frank Eriksen.
Den 12. juli meddelte bestyrelsen for Listed Borgerforening, at de
ville melde sig ind i BBS. BBS har nu 29 medlemsforeninger og
med Listed som medlem dækker BBS nu alle de bornholmske lokalsamfund, hvor der er borger-, lokal-, sogne- eller grundejerforeninger eller byting eller fællesråd. Kært barn har mange navne
men alle medlemsforeninger dækker over foreninger, hvor lokale
ildsjæle med lyst og interesse for deres lokalsamfund yder en vigtig opgave. For lokalsamfundene har i endnu højere grad end tidligere under de små kommuner brug for et organ, der som talerør for
lokalsamfundet og som initiativtager kan sikre en fortsat positiv
udvikling af de bornholmske lokalsamfund.
LAG Bornholm skal i den kommende periode fra 2007 – 2013
forvalte de europæiske og statslige midler til landdistriktsudviklingen på Bornholm, som stilles til rådighed af Direktoratet for FødevareErhverv. På den stiftende generalforsamling i LAG Bornholm
den 21. juni 2007 blev BBS repræsenteret i bestyrelsen for LAG
Bornholm ved sin formand, som ved den stiftende generalforsamling endvidere af forsamlingen blev valgt som formand for LAG
Bornholm i den første toårige valgperiode.

Tusindefryd (el. Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.

BBS er nu fuldtallig.

BBS repræsenteret
i den nye bestyrelse
for LAG Bornholm

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

Bestyrelsen har formuleret følgende hoved- og delmål med sit virke, og beskrevet, hvorledes de søges fremmet i aktuelle sammenhænge.

Mål og aktiviteter

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-, sogneog lokalforeninger med en (eller flere) af generalforsamlingen
udpeget repræsentant (-er).

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 enyhedsbrev 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)
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Bestyrelsen fra
29.03.2007

