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KALENDER
Onsdag den 2. december 2004
Magasin Bornholm nr. 2 kommer på gaden
Det næste nummer af livsstilsmagasinet kommer fra trykkeren en af de første dage i
december. Det vil være gratis, vil blive husstandsomdelt og efterfølgende uddelt på
juleskibet, færgerne, turistbureauer, overnatningssteder m.fl.
Magasinet er i tabloidformat og trykt på avispapir og finansieret alene af annonceindtægter
fra bornholmske annoncører. Det sikrer, at såvel artikler som annoncer fortsat alene
fokuserer på de mange spændene sider af det bornholmske samfund.
Onsdag den 30. marts 2005
Ordinær generalforsamling i BBS kl. 19.00
På den ekstraordinære generalforsamling i BBS den 24. november blev det aftalt, at
næste ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 30. marts 2005.
Dagsorden og sted meddeles i god tid inden mødet. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Lørdag den 4. juni 2005
Store strandrensedag
På mødet den 24. november med Fritid og Kultur blev der stillet forslag om at gentage
"Store strandrensedag" første lørdag i juni 2005. Da de deltagende medlemsforeninger på
mødet den 24. november stillede sig positive til forslaget, vil det blive taget op til beslutning
på den ordinære generalforsamling i marts.
SIDEN SIDST
Torsdag den 18. november 2004
EU møde om forfatningstraktaten
Af Carrefour Bornholm blev BBS bedt om at stille med 12 medlemmer til et panel, der
skulle tage stilling til forfatningstraktaten før og efter en gennemgang af
forfatningstraktatens indhold. Tak til Borgerforeningerne i Aakirkeby, Rø, Rønne,
Aarsballe, Svaneke og Tejn som stillede med hver 2 medlemmer til panelet.
Onsdag den 24. november 2004
Ekstraordinær generalforsamling
Oplægget til en fordelingsnøgle til fordelingen af midlerne fra Fritids- og Kulturpuljen blev
enstemmigt vedtaget af de 17 fremmødte medlemsforeninger. Efter indstilling fra
forsamlingen skal revideret regnskab alene indsendes til BBS (inden udgangen af 1.
kvartal i det efterfølgende år). BBS indsender efterfølgende de fremsendte regnskaber
samlet til Fritids- og Kulturvirksomheden. Teksten i Aftalens pkt. 4 konsekvensrettes.
Underskreven aftale tilsendes hvert af de aktive lokalsamfund omkring årsskiftet.
I øvrigt anbefalede forsamlingen, at vi lige ser tiden an, inden vi påtager os nye opgaver
med henvisning til, at vi i forbindelse med strandrensning og midlerne til juleudsmykning

og fritids-og kulturformål har fået mange nye opgaver, som vi skal have styr på, inden vi
overvejer at sige ja til nye.
Endelig anbefalede forsamlingen en harmonisering af fordelingsnøglerne, hvis der skulle
komme nye opgaver til, med henvisning til, at midler til de to af opgaverne fordeles på hver
sin måde.
Efterfølgende møde med Fritids- og Kulturudvalget
Referat fra mødet med Bjarne Hartung Kirkegaard, Fritid og Kulturudvalget og Elly Wolff,
Teknik og Miljøudvalget udsendes vedlagt af Fritid og Kultur.
Nye medlemmer
Velkommen til Hasle By-ting. Også velkommen til Nexø Handelsforening, der godt nok
ikke kan blive medlem i BBS i henhold til vedtægterne, da det er en handelsforening, men
som i samråd med Fritid og Kultur er tillagt status som borgerforening, så længe der ikke
er oprettet en borgerforening, et byting eller et fællesråd i Nexø, der ellers ville kunne
forvalte midlerne fra Fritids- og Kulturpuljen
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
Din mailadresse stammer IKKE fra et kartotek, men er alene udvalgt af BBS, og vil ikke blive givet videre. For at
dette e-nyhedsbrev IKKE skal opfattes som ”spam-mail”, står det enhver frit for at afmelde e-nyhedsbrevet ved
at returnere mailen til afsender, og blot skrive: ”afmeld”, hvilket vil blive respekteret.
E-nyhedsbrevet er et tilbud om regelmæssig information (ikke i en nøje afstemt termin, men når der er reelt nyt)

