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Januar 2003

Nyhedsbrev nr. 2
20 af de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger bakker nu op om tanken bag Samvirket. I
det følgende bringes bestyrelsens andet nyhedsbrev:
Kalender
BEMÆRK, generalforsamlingen er flyttet til den 20.3. !!!!
Var oprindelig planlagt afholdt den 27. marts men flyttes til 20. marts, da Thomas Thors ikke kan
den 27. marts og vi lægger vægt på at regionsborgmesteren kommer.
Torsdag den 20. marts 2003 generalforsamling kl. 19.30 i Uddannelsescenter Snorrebakken i
Knudsker. Indlæg ved Thomas Thors, kommende regionsborgmester.
Dagsorden for aftenen udsendes én måneds tid inden generalforsamlingen.
Aktuelle sager
• Borgerservice:
Bestyrelsen har været indbudt til møde sammen med ældrerådene om Borgerservice den
16.12. og efterfølgende igen den 10.1. . Op til Regionsrådets behandling af spørgsmålet om
borgerservice på mødet den 9.1. blev BBS opfordret til at komme med sine bemærkninger til
det udsendte oplæg fra Regionskommunen. Bestyrelsens svar er vedlagt.
•

Biblioteksnedlæggelser:
Efter aftale med Bjarne H. Kirkegaard kommer spørgsmålet til høring ved BBS. Med baggrund i
bestyrelsens erfaringerne fra Nyker og Klemensker, vil vi anbefale, at man bevarer muligheden
for bogudlån i de berørte byer men også, at man overvejer, at der i andre byer som f.eks.
Østermarie sikres bogudlån på skolen.
I Nyker er folkebibliotekets åbningstid 16-18 hver torsdag. Da brugerne i dag først og fremmest
er pensionister, er der ikke noget i vejen for at flytte åbningstiden til et tidspunkt i skoletiden,
hvor skolebiblioteket i forvejen er bemandet. Derved kan vi i Nyker spare lønudgifterne og hvis
vi samtidig kan acceptere en beskæring af bogkontoen, behøver en bogudlånsservice stort set
ikke at koste noget. Bogbeholdningen kan eventuelt suppleres ved, at man giver de små
bogudlån ret til at plukke i de beholdninger Centralbiblioteket hvert år sender på udsalg.
Det vil være denne model bestyrelsen vil anbefale i sit høringssvar.

•

Hjælp til dannelsen af borgerforeninger i Warmia-Mazurskie og Kaliningrad
På det nylig afsluttede Treparts partnerforum i Olsztyn i Polen blev der fra polsk og russisk side
efterlyst inspiration til dannelsen af borgerforeninger i mindre byer.
I de tidligere centralistisk styrede samfund har der ikke været tradition for, at borgerne har
måttet blande sig og tage et medansvar for deres eget område/by.
På turen deltog også formanden for BBS, som med baggrund i de bornholmske erfaringer
orienterede om den rolle borgerforeninger kan spille i udviklingen af den demokratiske proces
og i udviklingen af den følelse af medansvar for sit nærområde, som små lokalforeninger kan
bidrage til.
Carrefour kontoret vil nu søge midler til et projekt, så 3-4 bornholmske borgerforeningsrepræsentanter kan rejse til Warmia-Mazurskie (amt) og Kaliningrad og i hvert af de to områder
blive introduceret for to mindre byer, hvor tanken om dannelsen af borgerforeninger skal søges
plantet.
Interesserede medlemmer i samvirkets medlemsforeninger kan henvende sig til bestyrelsen,
hvis de kunne have interesse i at deltage i projektet. Alle rejseomkostninger samt diæter vil
blive dækket, men det er usikkert, i hvilket omfang der vil kunne sikres dækning af et eventuelt
honorar.

•

Livsstilmagasinet
Projektet, der i ord og billeder skal søge at indfange den bornholmske egenart og give os og
andre en fornemmelse af og forståelse for kvaliteterne i det bornholmske samfund, vil af BBS
blive finansieret af midler fra Landistriktspuljen (vi forventer svar i marts – april 2003) og fra
Leader+ . Den kommende udgivelse er for så vidt angår den grafiske og produktionsmæssige
opgave overdraget Konnect i Nexø og bl.a. Poul Friis har indvilget i at bidrage med artikler.
For at sikre en forankring af indholdet i Livsstilmagasinet, er der nedsat en redaktionskommité,
der vil påbegynde sit arbejde, når det første oplæg ligger klart hos Konnect.
På fællesmødet i BBS den 12.11. på Bolsterbjerg blev Livsstilmagasinet omtalt og der blev
efterlyst 2 medlemmer, der ville deltage i redaktionskommitéen. På mødet blev der peget på
Finn Brædstrup Karlsen, Rønne og Erling Riisager, Vang

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).
Aktuelle programpunkter i bestyrelsen
• Behandle aktuelle sager sendt til høring ved BBS
• Beskrive de arbejdsområder, der ønskes løst af B.B.S. på vegne af borgerforeningerne i
forholdet til Regionskommunen og i forholdet til medlemsforeningerne.
(Søges afklaret på fællesmøder og de årlige generalforsamlinger)
• Synliggøre livskvaliteten og de egnsspecifikke træk i de bornholmske samfund og fokusere på
regionale produkter, herunder kunsthåndværk og lokale kvalitetsfødevarer (søges gjort
gennem et Livsstilmagasin udgivet af Leader+ i samarbejde med B.B.S.)
• Fremme teknologiudviklingen i de bornholmske bysamfund Der arbejdes bl.a. med tanker om
at sikre alle de bornholmske by- og lokalsamfund en egen hjemmeside, sikre uddannelse af
lokale web-ansvarlige og give mulighed for et fælles debatforum i det nye medie. (Projektet har
ikke fundet støtte i det nationale råd, der administerer midlerne til EU programmet
”Nyskabende aktiviter” og ligger derfor p.t. underdrejet)
• Støtte til udvikingen af borgerforeniger i det tidligere Østeuropa
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