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KALENDER

Tirsdag den 2. marts 2003 kl. 19.00
BEMÆRK DATOEN ER ÆNDRET i forhold til tidligere udmelding

Generalforsamling 2004 på Gudhjem Museum
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
I henhold til vedtægterne og efter den aftalte rækkefølge forventes en repræsentant for
Allinge-Sandvig Byforening og for Arnager Borgerforening at indtræde i bestyrelsen efter
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der være indlæg af Hans Jørgen Jensen, Gudhjem
"Sådan fik vi liv i Gudhjem igen"

Der er udsendt separat indkaldelse til den årlige generalforsamling til alle medlemsforeninger i 10 eksemplarer, til uddeling blandt medlemmer og til ophængning relevante
steder.
.
AKTUELLE SAGER
www.Bornholm.dk - den nye internetportal
• BBS var den 25. november indbudt til møde med Per Bjerre, DR, Jørgen Bäcklund, Digitalt
Bornholm, Michael Harris, BRK´s-kommunikationschef og Jane Lau, DR om Bornholms nye
portal: www.bornholm.dk. Den relancerede hjemmeside får en meget flot opsætning, der i
åbningsbilledet retter sig mod tre målgrupper: herboende / tilflyttere / turister. Portalen giver
samtidig direkte adgang til nyheder, trafikinformation, BRK, service, erhverv,
overnatningssteder m.m., kort sagt alt om Bornholm.
Vi ser en internetportal, der
favner bredt og lægger op til at været den fælles portal for alle, der vil finde, søge eller fordybe
sig i emner, der relaterer sig til Bornholm, og som er baseret på et samarbejde mellem DR,
TV2, Bornholm.nu, Destinationen m.fl. Klikker man på herboende, toner et bornholmerkort
med alle byer op. Et klik på en "byprik" vil bringe os til byens/Borgerforeningens hjemmeside.
Borgerforeningen får her en fornem platform for en profilering af de små og store samfund.
Der er aftalt gratis nerværktøj og gratis uddannelse af webmasters fra byerne, og fra BBS´s
side håber vi, flest mulige byer/foreninger vil finde ressourcepersoner, der kan påtage sig rollen
som webmaster for deres borger-, by-, sogne eller lokalforening. Alle medlemsforeninger
skulle på nuværende tidspunkt være blevet kontaktet af DR-Bornholm, hvor journalist Jane Lou
er ansvarlig for den videre udvikling af portalen. Spørgsmål kan rettes til Jane Lou på
adressen upl@dr.dk.
Borgerforeningsprojekt i Polen
• BBS repræsenteret ved formanden skal den 16.-18. februar til Olsztyn i Polen som en
opfølgning på det borgerforeningsprojekt, der det sidst år har været under opsejling på initiativ

af Carrefour Bornholm. I det nu aktuelle projektoplæg er det tanken, at repræsentanter for BBS
i polske samfund skal 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. På generalforsamlingen vil formanden for BBS nærmere
redegøre for, om projektet kommer i gang og i givet fald, hvordan det tegner til at blive skruet
sammen.
Fødevareudviklingscenter
• Torsdag den 29. januar var der på Kannikegård præsentation af det nye
Fødevareudviklingscenter og centerets nye medarbejder og præsentation af en rapport om
øens fødevareproduktion udarbejdet af Anders Hedtoft fra Center for Regional- og
Turismeforskning. Rapporten beskriver rammebetingelser og udviklingsmulighederne for den
bornholmske fødevareproduktion og vil være udgangspunktet for det nye
Fødevareudviklingscenters arbejde. Når det bringes på bane i denne sammenhæng, er det
fordi det skal nævnes, at BBS´s formand ved konstitueringen af styregruppen for centeret er
udpeget som formand af Bornholms Regionskommune og den Lokale AktionsGruppe under
Leader+
Bestyrelsesarbejdet
• Siden starten på BBS i marts 2002 har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder, der er foregået
på skift hos bestyrelsens medlemmer. Det har været inspirerende møder, der har bidraget til en
god forståelse for borgerforeningsarbejdets vilkår og udfordringer.
To medlemmer vil i forbindelse med den kommende generalforsamling fratræde i henhold til
vedtægternes bestemmelse om, at der efter to år i bestyrelsen skal ske en udskiftning, der
sikrer, at de næste medlemsforeninger i medlemsrækken bliver repræsenteret i bestyrelsen.
Der er i den forbindelse anledning til at bringe en stor tak til Jørgen Jespersen, Gudhjem og
Bernt Pedersen, Aarsballe for to års aktiv og inspirerende indsats.
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

