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Formandens beretning for 2004
Efter generalforsamlingen i marts 2004 konstituerede bestyrelsen for BBS sig som følger:
Nyker Borgerforening
Jørgen Hammer, formand
Rø Borgerforening
Niels Munch, kasserer
Lobbæk Borgerforening
Helle Jensen, sekretær
Allinge - Sandvig Borgerforening Michael Aakjær
Aakirkeby Borgerforening
Mogens Aggerholm
Torsdag den 11.marts var formanden indbudt af Hasle Turist- og Erhvervsforening til møde om
dannelse af en borgerforening /evt. et byting i Hasle. Efterfølgende var Mogens Aggerholm indbudt til
møde i Hasle tirsdag den 30.marts, hvor der blev arbejdet videre med tanken om et byting. Resultatet er
blevet Hasle-By-Ting, som vi hilser velkommen i kredsen af medlemsforeninger i BBS og som nu skal
løfte arven efter det tomrum der opstod, da kommunalbestyrelsen i Hasle forsvandt.
Fredag og lørdag den 12. og 13. marts afholdt Sundheds- og Indenrigsministeriet Landdistrikskonference på Bornholm. Der deltog ca. 150 deltagere fra hele landet. Jørgen Hammer deltog som
indlægsholder, med et indlæg om arbejdet i BBS og Leader+ på Bornholm. Det sidste berører de tre
fyrtårne: kunsthåndværk, fødevareudvikling og netværksdannelser samt "den røde tråd" i form af Magasin
Bornholm. Som en udløber af konferencen har formanden modtaget indbydelser om at holde foredrag på
Samsø i september og i Thyborøn i november.
Mandag den 15. marts var BBS indbudt til møde med Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i
Hasle arrangeret af Venstre på Bornholm. Emnet var den fremtidige kommunale struktur i Danmark, hvor
der også kom fokus på borgerforeningernes betydning i fremtiden efter kommunesammenlægningerne
Lørdag den 5. juni om formiddagen deltog 20 borgerforeninger i "Store strandrensedag", hvor hver
forening påtog sig at rense en forud aftalt strækning af de bornholmske strande. Åkirkeby Borgerforening
havde dog valgt en anden dag, som passer dem bedre. De resterende strande, der ikke var afsat til
borgerforeninger, blev afsat til spejdere og andre frivillige organisationer. Hver af de deltagende foreninger
fik af Regionskommunen 1000 kr. til indkøb af f.eks. øl, vand og pølser til formiddagens frokost i
strandkanten.
Med henblik på et EU - møde den 18. november om forfatningstraktaten arrangeret af Carrefour
Bornholm blev BBS bedt om at samle 12 repræsentanter fra bornholmske borgerforeninger. Sammen med
12 elever fra gymnasiet skulle de stemme ja eller nej til forfatningstraktaten før og efter de havde fået en
orientering af tilhængere og modstandere af forfatningstraktaten. Resultatet var en klart mere positiv
holdning til forfatningstraktaten efter debatten.
Den 24. november holdt BBS ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at
forsamlingen skulle tage stilling til et forslag til fordelingsnøgle for fordeling af midlerne fra den såkaldte
"Fritids- og Kulturpulje". Beløb, der tidligere var blevet brugt i kommunerne efter ansøgning til fritids- og
kulturformål, var efter kommunesammenlægningen blevet samlet i en pulje, som Fritids- og
KulturVirksomheden (FKV) nu administrerer. FKV lagde nu op til i samarbejde med BBS at finde en
fordelingsnøgle efter objektive kriterier til brug for en årlig fordeling af midlerne i puljen mellem alle
lokalsamfund på øen. Resultatet blev en fordelingsnøgle, der på den ekstraordinære generalforsamling
blev forelagt de fremmødte foreninger med bestyrelsens anbefaling. Fordelingsnøglen og de til
fordelingsnøglen knyttede betingelser blev af de fremmødte medlemsforeninger enstemmigt vedtaget.
I denne forbindelse skal det nævnes, at der for Nexøs vedkommende, der endnu ikke har en by- eller
borgerforening, er truffet aftale om, at Nexø Handelsstandsforening får status som "borgerforening".
Denne status gælder så længe, der ikke er etableret en by- eller borgerforening eller et fællesråd i byen.
I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling blev der den 24. november afholdt møde med
Fritids- og Kulturudvalget samt udvalgsformændene for Teknik og Miljø og Ældre og Handicap,
hvor politikerne gav en generel orientering om udviklingen i Regionskommunen, og hvor de af BBS rejste
emner blev drøftet.
 St. Strandrensedag blev betegnet som en stor succes og forsamlingen gav tilsagn om at
foreningerne ville påtage sig en ny strandrensning lørdag den 4. juni 2005.
 Fordelingen af "Juletræspenge" og "Fritids- og Kulturpuljen" sker efter forskellige fordelingsnøgler.
Der var stemning for at anbefale, at fordelingen af nye mulige puljer ikke skete på hver sin måde,
men at man søgte frem til en fælles fordelingsnøgle for alle aktuelle puljer. Der var også klare
tilkendegivelser om, at man nu gerne ville se, hvordan de opgaver blev løst, som man nu havde
påtaget sig, før man eventuelt påtog sig nye opgaver for Regionskommunen.





Situationen for byernes legepladser blev drøftet på baggrund af de skærpede
sikkerhedsbestemmelser, der er indført. Sikkerhedsbestemmelserne har medført, at
Regionskommunen i mange byer har fjernet legeredskaber og at mange legepladser i dag
fremstår mere eller mindre ribbede. Forsamlingen blev orienteret om de budgetmæssige vilkår,
som betyder, at der vil ske en prioritering af indsatsen og at der kan gå år, før man får de
prioriterede legepladser bragt på fode igen.
Endelig blev der givet en orientering om det kommende regionplanarbejde.

Sidst i november udkom 2. nummer af ”Magasin Bornholm”, der i ord og billeder søger at beskrive den
kulturelle egenart på Bornholm. Det anden nummer af Magasin Bornholm blev trykt på avispapir men til
gengæld i et oplæg på 75.000, der nu kunne uddeles gratis takket være en fantastisk opbakning fra de
bornholmske annoncører. Magasinet er kommet til verdenen på initiativ af BBS og Leader+ og har foruden
den ansvarshavende redaktør yderligere to medlemmer af BBS i redaktionskomitéen.
Det første nummer, der kom i et oplæg på 14.000, var trykt på dyrt papir og kostede i udsalg 60,-kr. Det
viste sig vanskeligt at sælge tilstrækkelig mange numre på Bornholm og ovre, til at der kunne sikres en
finansiering af et kommende nummer. Derfor blev løsningen, at søge det næste nummer
reklamefinansieret gennem annoncetegning for produkter og firmaer med rod i det bornholmske samfund.
Det lykkedes over al forventning og på et tidspunkt blev det endda nødvendigt at øge antallet af sider fra
de planlagte 40 til 48 for at få plads til alle annoncer.
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.
Ca. 3.000 numre af Magasinet blev den 1. december uddelt gratis på juleskibet i Køge og i den følge uge
blev Magasinet husstandsomdelt på Bornholm.
Under generalforsamlingens pkt.4 vil der blive lejlighed til at diskutere det seneste nummers form og
indhold.
Sidst på året modtog BBS besked fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at man fra landistriktspuljen
ville bevilge 232.000 kr. til et informationsprojekt om "Borgerforeningernes rolle efter
kommunesammenlægningen på Bornholm". Projektet vil blive gennemført af Center for Regional og
Turismeforskning i Nexø på grundlag af interviews med de bornholmske borgerforeninger, politikere og
andre. Projektet skal afdække, hvorledes og i hvilket omfang man føler, de bornholmske borgerforeninger
og lokalsamfund har ageret efter kommunesammenlægningen. Forskningsprojektet påkalder sig interesse
fra det øvrige land, hvor strukturreformen vil betyde tilsvarende kommunesammenlægninger som dem, vi
har været igennem på Bornholm, og hvor der tilsvarende vil blive længere til politikerne og hvor der vil
være byer, der mister deres hidtil handlekraftige kommunalbestyrelse..
BBS har i 2004 beklædt følgende poster i diverse udvalg og organisationer:
 Leader+ Formandsskabet for den "Lokale AktionsGruppe - LAG", der er bestyrelse for Leader+
på Bornholm.
 Det bornholmske Fødevareudviklingscenter. Formandsskabet
 LUIC. Bestyrelsesmedlem
 Det regionale Strukturfondsudvalg. Udvalgsmedlem
For at give medlemsforeningerne mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde og sikre en løbende
orientering om kommende arrangementer har bestyrelsen udsendt nyhedsbrev nr. 5 i januar, nr. 6 i
april, nr. 7 i august og nr. 8 i september 2004 til vore kontakter i de enkelte foreninger og andre
interesserede. 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 23 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, Hasle og Aakirkeby, der er del af et fællesråd eller et byting, der her tegner byerne.

På vegne af BBS
Jørgen Hammer

