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KALENDER
Onsdag den 8.september 2004 på Kannikegård, Aakirkeby
"Landdistriktsforum"
Årets landdistriktskonference, hvor der atter sættes fokus på:
• lokalsamfundenes styrke og udviklingsmuligheder
• aktiv og dynamisk Landdistriktspolitik for hele Bornholm
• sammenhæng mellem idéer og redskaber, herunder EU´s art. 33 og LEADER+
programmer
Landdistriktskonferencen vil således også blive en inspirationskilde for det kommende
arbejde med den nye Regionplan for Bornholms Regionskommune.
Dagens program vil indeholde indlæg udefra (Vendsyssel), workshops, middagspause, der
byder på retter med rod i den regionale madkultur og dagen afsluttes i plenum med
afrapportering fra grupperne og åben debat.
Landdistriktskonferencen arrangeres af Bornholms Regionskommune, Carrefour og LEADERkontoret i samarbejde med BBS.
Eventuelle spørgsmål (samt forhåndstilmelding meget gerne) til LEADER+ ved Hans Jørgen
Jensen, hhj@leader.dk eller tlf. 5697 5310 eller Niels Chresten Andersen,
niels.chresten.andersen@brk.dk eller tlf. 5692 1303.
AKTUELLE SAGER
Oplæg til aftale mellem Fritids- og Kulturvirksomheden og BBS om forvaltning af midler til
opgaver, hvis udgifter hidtil har været afholdt af Fritids- og Kulturvirksomheden.
• Bestyrelsen for BBS er den 26. august 2004 ved et møde med Fritids- og
Kulturvirksomheden nået til enighed om et oplæg til aftale, som sammen med de
tilhørende 3 bilag snarest sendes ud til alle foreninger
• I aftalen præsenteres en model til fordelingen af 280.000 kr. (2004 priser)
lokalsamfundene imellem til brug for initiativer af almennyttig karakter (f.eks. flagning, Sct.
Hansbål, byfester m.v.). Aftalen vil kunne være gældende fra 1.1.2005, såfremt
medlemsforeningerne i BBS ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan gå
ind for aftalen.
• Aftalen vil blive behandlet første gang ved en ekstraordinær generalforsamling, som
forventes afholdt i oktober forud for det ordinære årlige møde med repræsentanter for

Fritids- og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ved den ekstraordinære
generalforsamling kan et flertal af de fremmødte medlemsforeningerne i BBS vælge at
vedtage aftalen eller udtrykke konkrete ønsker til ændringer, som så vil kunne være
indarbejdet i et revideret oplæg, der kan præsenteres på den ordinære generalforsamling.
i marts 2005. Stadig med mulighed for, at aftalen kan blive gældende 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

