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Formandens beretning for 2003
BBS fik den 5. marts 2003 tilsagn om 125.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistrikspulje
og sammen med 200.000 kr. fra LEADER+ skabte det forudsætningerne for at gå videre med tanken om
at udgive et ”Magasin Bornholm”, der i ord og billeder skulle søge at beskrive den kulturelle egenart på
Bornholm.
Magasinets tre målgrupper er
 herboende, med tanke på at stimulere vor forståelse for og stolthed over det Bornholm har at byde på,
 potentielle tilflyttere, der søger de livskvaliteter, der kendetegner Bornholm og som Magasinet søger
at sætte fokus på og
 de turister, der kommer fast på øen og søger en dybere forståelse for, hvad der rører sig på øen.
Ved et møde den 19.3.2003 med Thomas Thors blev der givet tilsagn om, at Magasinet skulle søges
inddraget i Regionskommunens tilflytterkampagner
I en bredt sammensat redaktionsgruppe, hvori BBS var repræsenteret af Erling Riisager, Vang og Finn
Brædstrup Karlsen, Rønne blev der nu arbejdet målrettet på at opbygge magasinets indhold og grafiske
form og få tegnet de rette annoncer. Sidst på foråret måtte det dog erkendes, at magasinet ikke kunne
blive klar til sommeren, men at udgivelsen måtte udsættes til efteråret. Lanceringen skete således først
den 29. oktober på Fru Petersens Café. Næste nummer er nu under udarbejdelse og vil foreligge først i
juni.
Salget af første nummer er gået nogenlunde. Men salgstallene for det kommende sommernummer vil
blive afgørende for, om Magasinet vil blive videreført i den form vi har slået ind på. Under
generalforsamlingens pkt.4 vil der blive lejlighed til at diskutere form og indhold.
Onsdag den 13. august var der på Svanekegården møde om "Hvad med Bornholms identitet i et nyt
årtusinde"? med oplæg ved Thomas Thors og Carsten Madsen og et panel med Niels-Holger Larsen,
Jens K. Brandt og Jørgen Hammer på vegne af BBS.
Torsdag den 2. oktober var formanden for BBS indlægsholder på et af delmøderne under Dansk
Byplanlaboraturiums "Byplandage" på Bornholm. Efter forslag fra BBS var mødet henlagt til Pedersker
Samlingshus, hvor Henrik Skov Madsen og Jørgen Hammer havde indlæg om de nære samfunds rolle set
med henholdsvis Regionskommunens og med borgerforeningernes øjne.
Tirsdag den 7. oktober var der på Bornholms Centralsygehus det første fællesmøde mellem
medlemsforeningerne i BBS og Regionskommunens Fritids- og Kulturudvalg ved Bjarne Hartung
Kirkegaard og Teknik- og Miljøudvalg ved Leif Olsen. På disse møder kan spørgsmål, der vedrører vore
lokalsamfund, og som vi ønsker drøftet i det fælles forum, blive rejst .
Bestyrelsen for BBS havde selv bragt følgende emner på bane:
 Vilkår for tilsagn om bidrag til strandrensning på aftalte strækninger første lørdag i juni hvert år
 Regler og vilkår for flagning og juleudsmykning i byerne
 Fremtidige vilkår for haller og idrætsanlæg i byerne
 Fremtidige vilkår for forsamlingshuse, medborgerhuse o.l.
Derimod opfordrede bestyrelsen til, at man denne aften ikke kom ind på skoledebatten, da det alene
kunne fylde aftenen og i sagens natur kunne skabe spændinger de fremmødte foreninger imellem.
Det må konstateres, at der ikke kunne gives konkrete svar på de rejste spørgsmål, men at dialogen om de
aktuelle emner dog fandtes nyttig.
Onsdag den 19. november var der på Kannikegård i Aakirkeby et velbesøgt Landdistriktsforum 2003
arrangeret af LEADER+, Carrefour Bornholm, Regionskommunens Plan & Byg virksomhed og BBS.
Velkomst ved Thomas Thors og indlæg ved formanden for BBS og Frits Mønsted, der administerer
landdistriktspolitikken i Viborg Amt og gav en orientering om resultaterne i amtet.
Tirsdag den 25. november var BBS indbudt til møde med Per Bjerre,DR, Jørgen Bäcklund,Digitalt
Bornholm, Michael Harris,BRK-kommunikationschef og Jane Lau,DR om Bornholms nye portal:
www.bornholm.dk. Den nyredigerede hjemmeside, der vil have premiere den 1. marts 2004, vil få 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. Endelig ser jeg noget, 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. Borgerforeningerne får her en fornem platform for en profilering af
vore respektive samfund. Der er aftalt gratis nerværktøj og gratis uddannelse af webmasters fra byerne,
og jeg håber, flest mulige byer/foreninger vil finde ressourcepersoner, der kan påtage sig rollen som
webmaster for deres borger-, by-, sogne eller lokalforening.
Af øvrige emner bestyrelsen i 2003 har beskæftiget sig med, er følgende:
Efter generalforsamlingen den 9. april 2003 i Leader+ blev BBS´ formand valgt til formand for den "Lokale
AktionsGruppe - LAG", der er bestyrelse for Leader+ på Bornholm.
I samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Leader+ har der i de forløbne år været arbejdet på
at få etableret et Fødevareudviklingscenter. Førevareudviklingscenteret bliver en realitet i 2004 og blev
præsenteret ved et møde den 29. januar i år på Kannikegård sammen med en rapport udarbejdet af
Forskningscenteret om øens fødevareproduktion. Bestyrelsen for det nye Fødevareudviklingscenter
havde den 20. november sit konstituerende møde, hvor BBS´ formand, i sin egenskab af formand for den
LAG- Bornholm, blev valgt som formand.
BBS har endvidere et medlem i Det regionale Strukturfondsudvalg.
I januar 2003 blev Samvirket bedt om at deltage i et ”Trepartnersforum” i Olsztyn i Polen. Med støtte fra
Indenrigsministeriets midler til Baltisk Uddannelsesø skal Bornholm således hjælpe udviklingen i gang og
selv hente inspiration i et samarbejde mellem den polske region Warmia-Mazurski, den russiske enklave
Kaliningrad og Bornhom. BBS har i den forbindelse indsendt ansøgning til et forprojekt, der går ud på at
vurdere, om der er interesse for, at vi inspirerer til og er fødselshjælpere for udviklingen af
borgerforeninger i de to områder og bidrager til en politiske forståelse for det nyttige og hensigtsmæssige i
denne form for demokratisk valgte græsrodsbevægelser. Projektet er kraftigt forsinket. Den 16.-18.
februar i år har formanden for BBS dog på ny været i Polen og drøftet projektet med de polske
myndigheder.
Bestyrelsen har været i kontakt med et firma Arrow-net, som påtænker at introducere æterbårne
bredbåndsforbindelser til priser, der ligger på det halve af de i dag kendte priser. Da vi i bestyrelsen
synes, det har spændende perspektiver, har vi deltaget i en række møder med firmaet om vilkårene og
mulighederne ved det nye medie.
Angående skoledebatten besluttede bestyrelsen på sit møde den 12. august, efter at have fulgt debatten
hen over sommeren, at emnet var så følsomt, at bestyrelsen uden et klart mandat fra
medlemsforeningerne ikke kunne blande sig i debatten. VI var i bestyrelsen endvidere i tvivl, om vi havde
de tidsmæssige og faglige forudsætninger til at kunne lægge op til en kvalificeret debat på en
ekstraordinær generalforsamling og valgte derfor i enighed ikke at deltage i debatten.
For at give medlemsforeningerne mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde og sikre en løbende
orientering om kommende arrangementer har bestyrelsen udsendt nyhedsbreve i januar, august og
oktober 2003 til vore kontakter i de enkelte foreninger. Det skal bemærkes, at vi meget gerne modtager
e-mailadresser på alle de medlemmer i de enkelte medlemsforeninger, der har mulighed for at modtage
det elektroniske nyhedsbrev. En liste, hvor man kan skrive sin e-mailadresse på, vil ligge fremme under
generalforsamlingen.
Status
BBS har i dag 20 medlemsforeninger, hvilket er glædeligt, da næsten alle aktive borgerforeninger således
er med i fællesskabet. Der er i dag borgerforeninger, der tegner deres respektive byer og andre, som i
Svaneke og Aakirkeby, der er del af et fællesråd eller et byting, der her tegner byerne. Disse har ikke til
dato meldt sig som medlemsforeninger i Samvirket, men er repræsenteret af de lokale borgerforeninger,
der således tegner byerne i Samvirket.

På vegne af BBS

Jørgen Hammer

