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KALENDER
Onsdag den 24. november 2004 i Åkirkebyhallerne
Ekstraordinær generalforsamling kl. 16.30
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i BBS med det ene punkt, at behandle
det udsendte forslag til fordelingsnøjle til fordeling af midler fra Fritids- og Kulturvirksomheden.
Alle medlemmer af BBS har pr. post fået tilsendt forslaget til aftale med bilag incl. fordelingsnøjle.
Medlemsforeninger, der ikke mener at have modtaget forslaget, kan rette henvendelse til
formanden for BBS. Se i øvrigt den nærmere omtale af forslaget til aftale under aktuelle sager.
Bliver fordelingsnøjlen godkendt af de fremmødte medlemsforeninger i BBS, får den virkning fra
1.1.2005. Hvis ikke tages punktet op igen på den ordinære generalforsamling i marts 2005.
- og efterfølgende fra kl. 17.00 til ca. 19.00
møde med repræsentanter fra Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Det efterfølgende møde er åbent for alle borgerforeninger og lokalsamfundsrepræsentanter og er
det andet i rækken af dialogmøder mellem vore politikere og repræsentanter for de bornholmske
lokalsamfund.
I forlængelse af mødet inviterer Fritid og Kulturvirksomheden på en bid brød.
Dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på mødet bedes indsendt inden den 22. oktober til
Fritid og Kultur, Postboks 190, 3700 Rønne, gerne med angivelse af, om det er punkter man
forventer at få besvaret rent administrativt eller det er punkter, man ønsker drøftet i plenum, da
emnet må forventes at have en mere bred interesse. Alle spørgsmål, der vedrører vore
lokalsamfund, kan blive berørt, idet spørgsmål, der ligger uden for de to udvalgs ressortområde i
givet fald vil blive besvaret efterfølgende med hjælp fra andre fagsekretariater.
Bestyrelsen for BBS vil selv bringe følgende emner på bane:
• evaluering af strandrensningen den 5. juni 2004 og spørgsmålet om en gentagelse næste år
• bemærkninger til fordelingen af "Juletræspengene"
• bemærkninger til fordelingen af "Fritids- og Kulturpuljen"
• - og hvad bliver det næste? - og hvordan skal de i givet fald fordeles?
• situationen for byernes legepladser
• bemærkninger og ønsker til den kommende regionplan
Endelig dagsorden for aftenen udsendes fjorten dagen inden mødet til alle medlemsforeningerne.

AKTUELLE SAGER
"Fritids- og Kulturpuljen"
I dialogen mellem Fritids- og Kulturvirksomheden og bestyrelsen for BBS om fordelingen af
"Fritids- og Kulturpuljen" er vi nået frem til en fordeling baseret på:
•
•
•
•
Note 1)

at alle lokalsamfund er berettiget til en andel uanset medlemskab af BBS eller ej
at 80% af midlerne fordeles efter indbyggertal i lokalsamfundene; note 1)
at 18% fordeles ligeligt til alle lokalsamfund; note 2) og
at 2% tilfalder BBS til aktiviteter rettet mod fællesskabet; note 3)

Andre fordelingsnøjler, baseret på f.eks. medlemstal har været overvejet men er forkastet, da
vilkårene er så forskellige i de enkelte samfund. Fordelingen er derfor baseret på indbyggertal i
byerne suppleret med skønnede indbyggertal for de byer, der er kommet under 200 indbyggere.
Med i fordelingsnøjlen er muligheden for foreningsdannelser i de kirkesogne, som ikke i dag har en
borgerforening (Ibsker, Bodilsker, Knudsker), men som kunne tænkes at få det. Samtidig lægger vi
op til, at hvis en forening varetager et sådant kirkesogns interesser (f.eks. lokalråd 3740 Svaneke,
der også omfatter Ibskers) kan pengene overføres til den forening, der varetager kirkesognets
interesser.
Når vi lægger indbyggertallene i byerne sammen og trækker det fra det samlede indbyggertal får vi
landdistrikternes indbyggertal. Dette indbyggertal er fordelt ligeligt mellem alle foreninger, idet vi
ikke har kunnet se en måde at fordele denne gruppe på, der var mere håndterlig og uangribelig.
Note 2)
De 18 % afspejler et ønske om at sikre alle lokalsamfund med en borgerforening eller lignende en
rimelig andel. Mange udgifter er af samme størrelsesorden enten man er et stort eller et lille
samfund og vi vil i bestyrelsen gerne anbefale, at vi viser denne solidaritet med de mindste
samfund, så også de har mulighed for at udfolde og udvikle sig.
Note 3)
De 2% til BBS afspejler et ønske om at kunne gennemføre møder og aktiviteter, uden at skulle
søge om midler fra medlemsforeningerne eller tage betaling for fremmødet på f.eks. et
vælgermøde om lokalsamfundene.
De foreninger, der modtager penge fra Fritids og Kulturpuljen er regnskabspligtige og skal hvert år
aflægge revideret regnskab for brugen af midlerne inden udgangen af marts måned det følgende
år. Foreninger, der følger spillereglerne, vil automatisk hvert år modtage deres andel. Foreninger,
der ikke følger spillereglerne vil ikke automatisk modtage pengene men vil kunne søge om midler
op til deres andel til konkrete aktiviteter, for hvilke der skal aflægges et efterfølgende regnskab.
Foreninger eller lokalsamfund, der ikke trækker på deres andel af midlerne, vil ved årets udgang
tabe retten til årets midler, der vil indgå i det følgende års pulje af midler til fordeling mellem alle.
De nærmere bestemmelser om oplægget til fordeling af midlerne er omtalt i den udsendte:
"Aftale mellem Fritids- og Kulturvirksomheden (FKV)
og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS)
om forvaltningen af midler til opgaver, hvis udgifter hidtil har været afholdt af FKV"
Fødevareudviklingscenteret

BBS beklæder formandskabet i Leader+ og i Fødevareudviklingscenteret. For at give et
indtryk af de aktiviteter, der er gennemført eller er på vej i Fødevareudviklingscenteret, er
nedenfor medtaget uddrag af den bornholmske fødevareambassadør, Georg Julins
seneste nyhedsbrev:
Succes med udstilling af kunsthåndværk og fødevarer i Rundetårn
Det lå et stort forarbejde bag udstillingen ”Mellem himmel og hav” med bornholmske
kunsthåndværkere i Rundetårn i juli og august måned. ACAB, der er en sammenslutning af 52
bornholmske kunsthåndværkere, havde indgået det spændende samarbejde med lederen, inspektør
Jesper Vang Hansen, og resultatet var imponerende flot. Over 100.000 gæster besøgte udstillingen,
og Statens Kunstfond gjorde indkøb. Rundetårns Café og Kiosk havde i hele perioden sat
bornholmske fødevarer på menuen og til salg. Muligheden for at få eksponeret fødevarerne til det
store publikum var også en succes, og blev ligeledes til i samarbejde med Jesper Vang Hansen,
som i øvrigt er på bornholmer. Samtidig med medieopmærksomhed på produkterne, gav det en
afsmittende virkning på forespørgsler.
Bornholmske fødevarer og kunsthåndværkere på turné til København

Danmarks ældste passagerskib, M/S Chimera af Gudhjem, skal på en længere sejltur end sin
normale til Christiansø, sidst i september. Fra den 28. til den 30. september ligger den i Dragør Havn
og i weekenden den 1. til den 3. oktober, i Nyhavn. Den er lastet med friske bornholmske fødevarer,
kunsthåndværk af glas, keramik, træ og filt, og gode ferietilbud fra Nordbornholms Turistbureau. Det
bliver et spændende samarbejde der for første gang skal afprøves mellem de tre områder, i
Københavns havne. Formålet med det flydende show-room er primært udstilling, smagsprøver, og
så opmærksomhed om, hvor fødevarerne fra ”Gourmet Bornholm” til dagligt kan købes i det
Storkøbenhavnske område.
Det detaljerede program over dagene, med modtagelse af borgmestre, pressemøder og studieture,
er udsendt til de 15 udstillerne som er: Den Bornholmske Spritfabrik ApS - Bornholms Andelsmejeri
– BornPoultry – Valsemøllen - Nordbornholms Turistbureau - Nordbornholms Røgeri –
Håndværksslagteren - Johannes Dam & Søn Lehnsgaard Rapsolie - Lov i Listed - Rø Glasværk - Gudhjem Glasrøgeri - Østerlars Savværk Bådebygger Niels Løvstad - Svaneke Bryghus. Se i øvrigt mere på Restaurant Beghusets
hjemmeside: www.beghuset.dk
Flot mediedækning af bornholmske fødevarespecialiteter sommeren over
Sommeren bragte Bornholm positivt i medierne i flere omgange, og det var primært de bornholmske
fødevarer der stod for indslagene. Som eksempler bragte den kendte madanmelder Søren Frank,
Berlingske Tidende, under forsideoverskriften på søndagstillægget M/S ”Gourmetguide til Bornholm”
hele ”Syv sider om klippeøens nye lækre øl, sild og pølser”. Journalist Lise Bondesen, Politiken,
havde seks hele sider om seks fødevareproducenter i tillæggene ”Vi Rejser”, og flere andre aviser,
magasiner og tidsskrifter havde artikler og henvisninger til oplevelser af Bornholms madkultur. Jeg
har fået henvendelser fra øens producenter og hoteller om endog meget positiv respons og øget
efterspørgsel og salg på baggrund af den positive omtale – herligt!
Ny spændende bogudgivelse til gavn for bornholmske fødevarer
TV2Bornholm har taget et særdeles godt og spændende initiativ, set med bornholmske
fødevareproducenters øjne og interesse. De udgiver den 15. november en kvalitetsbog under titlen
”Bornholm – øen, maden og menneskene”. Den indeholder billeder, opskrifter og historier om nogle
af de mennesker der tryller lækre fødevarer frem fra havet og jorden. Der er opskrifter på alt fra den
enkle frokostret til den store middag. Fem kokke giver deres personlige bud på retter, lavet med
gode bornholmske råvarer og produkter. Den er opdelt i kapitler om torsk, laks, røgvarer, kylling,
lam, dessert, vildt, brød, ost og Christiansø. Om menneskene hedder det, at der er udvalgte historier
om fiskeren, jægeren, vinavleren og de mange andre, som skaffer os store madoplevelser med
bornholmske råvarer og fødevarer. De fem kokke er, Claus Seest Dam - Jan Gildam - Casper
Rønne-Hansen - Frank Truberg - Lars Aabech. Bogen består af 200 flot indbundne sider, og der
medfølger en DVD med TV-programmer, hvor kokkene laver udvalgte retter. Bornholms
Fødevareambassadør er blevet bedt om at skrive en note på omslaget til bogen. Prisen for
”Bornholm – øen, maden og menneskene”, bliver kr. 399,TV-programmer på DK4 med ”Den skaldede kok” optages på Bornholm
I midten af september producerer TV-stationen DK4, i samarbejde med lokale producenter, Hotel
Fredensborg og Fødevareudviklingscentret, fem kokkeprogrammer til vinterens programflade. De
optages alle på bornholmske lokaliteter og med bornholmske råvarer, og sendes fra midten af
november og over fire vintermåneder med hele 16 genudsendelser. DK4, der er en 24-timerskanal,
ses af godt en million mennesker om ugen, og kan nedtages af lige så mange seere som f.eks. TV3.
”Den skaldede kok”, hedder programmet, og Carsten Olsen, der er vært, anses af mange
køkkenchefer som trendskabende for flere typer af restauranter. Hans programmer går i dybden
med fremstillingen af retterne og der er stor efterspørgsel på hans opskrifter blandt forbrugerne.

Kjærstrup Chokolade med på Kulturnatten i København og anden udfordring
Det er muligt at de fleste bornholmere er klar over at der fremstilles herlig chokolade i Snogebæk,
men chokoladen er heldigvis også på vej væk fra øen! Der er nemlig rigtig mange ”ovrefra” der har
opdaget den fremragende kvalitet, og på den måde vokser ”eksporten” støt og roligt fra Snogebæk til
Sjælland. Kjærstrup Chokolade er, sammen med andre håndværkschokoladefabrikanter, inviteret til
at deltage i den københavnske kulturnat, fredag den 8. oktober. Det foregår i Bankboksen, et
spændende selskabslokale på det renoverede Axelborg i København, og ca. 1500 mennesker kan

med afhentede gratis billetter, sikre sig adgang til herlighederne denne nat. Kjærstrup er også med i
et andet spændende initiativ og samarbejde omkring afprøvning af det såkaldte molekylekøkken.
Café Ketchup lægger sidst i oktober køkken og lokaler til en brainstorm blandt udvalgte
madeksperter om ”kakao og chokolade i det kolde og det varme køkken”. Begge tiltag er
spændende initiativer der sætter fokus på bornholmsk fødevarehåndværk.
Stor udstilling i Remisen på Østerbro i november
Jeanette Truberg har taget et godt initiativ til en stor udstilling på Østerbro i november. Det foregår i
Remisen, og med 70 udstillere er der for længst udsolgt af stande. Det bliver et sandt
overflødighedshorn af specialiteter fra vores ø, og fødevarerne kommer til at syne godt i weekenden
14.-15. november. Brasserie Truberg arrangerer lørdag aften en ægte bornholmeraften med mad,
revyindslag og anden underholdning, og Frank Truberg flytter hele sit gourmetkøkken fra Bornholm
til Østerbro. Fødevareudviklingscentret bakker op med pressearbejde, og står bl.a. for pressemødet
ved udgivelsen af den nye store bog om mad og mennesker, der udkommer på udstillingen, i
samarbejde med TV2Bornholm. Der vil helt sikkert være mange københavnere der benytter sig af at
gøre tidlige juleindkøb af bornholmske fødevarer i Remisen den weekend.
Bornholmske fødevareproducenter, kunsthåndværkere og turistbranchen sammen om fælles
stand til januar i Bella Center på ”Ferie 2005”
Fødevareudviklingscentret har bl.a. som mål at samarbejde med de interessenter og organisationer
der fælles kan nå ud til forbrugerne med bornholmske specialiteter. Det blev bl.a. positivt udført i
forbindelse med den tidligere omtalte udstilling i Rundetårn i København, og sidst i september er der
igen fælles tiltag på tværs af faglig baggrund. Det sker med udgangspunkt i, at Bornholm opfattes
som et godt ”brand”, hvor mange sanser er med til at fastholde billedet af den eksotiske ø, med høj
kvalitet som gennemgående tema. Med det som udgangspunkt, er der allerede nu taget initiativ til at
medvirke på den store feriemesse i Bella Center sidst i januar, hvor der forventes næsten 50.000
forbrugere på tre dage. Allerede nu er der så stor interesse, at flere allerede på forhånd har givet
tilsagn om tilmelding. Det er fødevareproducenter, kunsthåndværkere, et hotel og et større
turistbureau. Udover fælles udstilling på den store stand, bliver der aktiviteter, smagsprøver,
underholdning og foredrag, som Bella Center annoncer i messeavisen som særlig
aktivitetsskabende. Der er mulighed for flere deltagere, men princippet om ”først til mølle” gælder.
Kontakt gerne Fødevareudviklingscentret for mere information på mail eller telefon.

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 Borgerforening, jh@hammerdesign.dk , formand
Helle Jensen, Lobbæk Borgerforening, lillevang@jensen.mail.dk, sekretær
Niels Munch, Rø Borgerforening, namnygaard@hotmail.com, kasserer
Mogens Aggerholm, Aakirkeby Borgerforening, lomo@post1.dknet.dk
Michael Aakjær, Allinge-Sandvig Byforening, lenest@tdcadsl.dk

