Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Oktober 2003

Nyhedsbrev nr. 4
20 af de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger bakker nu op om tanken bag Samvirket. I
det følgende bringes bestyrelsens fjerderedie nyhedsbrev:
KALENDER
Onsdag den 29.oktober 2003 kl. 10.00 på Fru Petersens Café ved Østermarie
Pressemøde i forbindelse med lanceringen af Magasin Bornholm
Et "barn" af BBS og Leader+ er ved at blive født. En drøm om et magasin, der i ord og billeder
søger at afdække de tydelige træk af en regional identitet på Bornholm, er gået i opfyldelse.
Til pressemødet inviteres foruden pressen hermed en repræsentant fra alle BBS´
medlemsforeninger foruden bestyrelsen i Leader+, redaktionskomitéen og medarbejdere fra
Konnect i Nexø.
Onsdag den 19. november 2003 kl. 16.00 - ca.21.00 på Kannikegård i Aakirkeby
Landdistriktsforum 2003
LEADER+, Carrefour Bornholm, Regionskommunens Plan & Byg virksomhed og BBS inviterer
endnu engang til Landdistriksforum på Kannikegård.
Alle, der interesserer sig for udviklingen i vore lokalområder, er velkomne. For yderligere
information og tilmelding henvises til LEADER+ - kontoret ved Hans Jørgen Jensen, tlf. 5697 5310
eller hjj@leader.dk
Onsdag den 10. marts 2003 kl. 19.30
Generalforsamling 2004 i BBS
Reserver allerede nu denne aften. Dagsorden og mødested i det næste nyhedsbrev.
AKTUELLE SAGER
• Mødet med Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2003 var fyldigt omtalt i Bornholms
Tidende dagen efter den 8. oktober og et referat fra Fritid og Kultur er under udsendelse til alle
foreningerne.
De af BBS rejste dagsordenspunkter vedrørende strandrensning, flagning og juleudsmykning,
haller og idrætsanlæg samt forsamlingshuse/medborgerhuse blev drøftet, men der forelå ikke
til mødet oplæg til de fremtidige regler og vilkår. Flere af emnerne vil derfor blive berørt igen
ved generalforsamlingen i BBS den 10. marts 2004.
• Som sagt er Magasin Bornholm nu i trykken og vil være til salg i bornholmske kiosker,
boghandler, ved BornholmsTrafikken, Destinationen og en række af øens attraktioner og
overnatningssteder fra den 30. oktober 2003..
Magasinet kan også købes på nettet på:
www.bornholmerkompagniet.dk

•

BBS har haft 3 medlemmer i redaktionskommitéen og påtager sig derfor et stort medansvar for
indholdet af dette første nummer. Håber I tager pænt imod det men også bidrager med
impulser til form og indhold i de kommende numre. Kontakt Erling Risager, Vang, Finn
Brædstrup Karlsen, Rønne eller Jørgen Hammer, Nyker med ris eller ros, så Bornholmske
Borgerforeningers initiativ kan udvikle sig til et fælleseje, vi gerne viser frem og anbefaler andre
at købe.
Efter en svær fødsel ser det nu ud til, at BBS skal i gang i Warmia-Mazurskie og Kaliningrad i
2004 med tanke på at introducere 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 har fået 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. Med henvisning til, at der foruden rejseudgifter vil blive tale om en aflønning af de
bornholmske projektmedarbejdere, efterlyses der interesserede, der vil gå ind i arbejdet.
Interesserede kan henvende sig til jh@hammerdesign.dk vedlagt et CV.

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
Jørgen Hammer, Nyker, jh@hammerdesign.dk , formand
Jørgen Jespersen, Gudhjem, næstformand
Niels Munch, Rø, namnygaard@hotmail.com
Mogens Aggerholm, Aakirkeby, lomo@post1.dknet.dk
Bernt Pedersen, Aarsballe, holmegaard.6@get2net.dk

