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SIDEN SIDST
Torsdag den 11. marts 2004 møde med Hasle Turist- og Erhvervsforening
Formanden for BBS indbudt til møde om dannelsen af en borgerforening i Hasle.
Fredag og lørdag den 12.-13. marts 2004 Indenrigsministeriets Landdistriktskonference
Konferencen, der i år blev afholdt på Bornholm, samlede ca. 150 deltagere fra hele landet.
Formanden for BBS deltog som indlægsholder på konferencen.
Mandag den 15. marts 2004 møde med indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
Venstres vælgerforening havde indbudt til møde på Hotel Herold om den fremtidige
kommunale struktur i Danmark. BBS og øens borgerforeninger var inviteret og formanden
for BBS fik ved denne lejlighed mulighed for at fremhæve borgerforeningernes betydning,
når der ved kommunesammenlægninger opstår et tomrum i byer, der hidtil har fået sine
interesser varetaget af den tidligere kommunalbestyrelse.
Tirsdag den 30. marts 2004 møde med foreningerne i Hasle
I forlængelse af mødet den 11. marts var Sven-Erik Sørensen, Nyker Borgerforening og
Mogens Aggerholm, Aakirkeby Borgerforening indbudt til møde med foreningerne i Hasle
med tanke på at komme videre i overvejelserne om dannelsen af en borgerforening i
Hasle.
KALENDER
Lørdag den 5. juni 2004 på øens strande
"Store strandrensedag"
20 borgerforeninger og dermed de fleste har bakket op om arrangementet foreløbig. Det
synes vi i bestyrelsen er rigtig flot. De resterende strande søges afsat til spejderne og
andre frivillige organisationer. Alle borgerforening har oplyst en kontaktperson, som vil få
nærmere at vide af vor kontaktmand i Regionskommunen, Lars Algreen, tlf. 5692 2111,
om udlevering og afhentning af affaldssække og indsendelse af bilag for indkøb af pølser,
brød og drikkevarer for op til 1000 kr. pr. forening.
AKTUELLE SAGER
Oplæg til overførsel af midler fra Fritids- og Kulturvirksomheden til borgerforeningerne
• Bestyrelsen har været til møde med Fritids- og Kulturvirksomheden, som lægger op til,
at de ca. 280.000 kr. virksomheden har til opgaver for lokalsamfundene (f.eks. flagning,
Sct. Hansbål, byfester m.v.) fordeles borgerforeningerne imellem efter objektive
kriterier og at borgerforeningerne efterfølgende selv står for gennemførelsen og
betalingen af de aktuelle opgaver.
En enig bestyrelse ser meget positivt på virksomhedens udspil og er sammen med
virksomheden gået i gang med at formulere et aftalegrundlag.
Aftalegrundlaget vil blive fremsendt til medlemsforeningerne inden sommeren, så
medlemsforeningerne kan drøfte det internt inden mødet i september med Fritids- og
Kulturudvalget, hvor vi første gang i plenum kan behandle aftalegrundlaget.

De bemærkninger der måtte fremkomme på mødet i september vil kunne danne
grundlag for en eventuel viderebearbejdning af aftalen, som efterfølgende vil kunne
forelægges ved den ordinære generalforsamling i marts 2005. Her vil oplægget i
henhold til §7 i vedtægterne for BBS kunne vedtages ved en flertalsbeslutning med
virkning fra 1.1.2005.
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 / jh@BAT.dk, formand
Niels Munch, Rø, namnygaard@hotmail.com, kasserer
Helle Jensen, Lobbæk, lillevang@jensen.mail.dk
Michael Aakjær, Allinge-Sandvig, lenest@tdcadsl.dk
Mogens Aggerholm, Aakirkeby, lomo@post1.dknet.dk

