Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

29.3.2006

Formandens beretning for 2005
Efter generalforsamlingen i marts 2005 konstituerede bestyrelsen for BBS sig som følger:
Nyker Borgerforening
Jørgen Hammer, formand
Hasle Byting
Knud Erik Olsen, næstformand
Rø Borgerforening
Niels Munch, kasserer
Lobbæk Borgerforening
Helle Jensen, sekretær
Allinge - Sandvig Borgerforening Michael Aakjær
Året har været præget af arbejdet med udgivelsen af rapporten "Bornholmske erfaringer" om
"Borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen på Bornholm". Indenrigs- og
Sundhedsministeriet havde i december 2004 bevilliget 232.000 kr. fra landistriktspuljen til
informationsprojektet, som blev gennemført i andet halvår 2005 af Center for Regional og
Turismeforskning i Nexø. Projektet bygger på interviews med de bornholmske borgerforeninger, politikere
og andre relevante aktører og afdækker, hvorledes og i hvilket omfang man har følt, at de bornholmske
borgerforeninger og lokalsamfund har tilpasset sig den nye situation efter kommunesammenlægningen.
Forskningsprojektet har påkaldt sig stor interesse i 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 behov for at agere proaktivt i lyset af den nye situation, der er
på vej.
Bestyrelsen deltog i de tre debatmøder om den kommende Region- og Kommuneplan 2005, der blev
afholdt den 29. og 31 marts og 4. april. I forlængelse af debatmøderne, og med baggrund i de
holdninger, der var blevet givet tilkende af de deltagende borgerforeninger, indsendte BBS tre
bemærkninger til oplægget, der berørte spørgsmålene om 1) at indføre 6-9 afgrænsede lokalområder på
Bornholm, 2) dannelsen lokalområdernes "fællesråd" og 3) efterlysningen af en varme- og energiplan. De
tre punkter, hvoraf BBS stillede sig afvisende overfor de to første og positiv til det sidste, blev der redegjort
detaljeret for i Nyhedsbrev nr. 10, der blev udsendt i april 2005.
I en henvendelse fra Landsforeningen Af Landsbysamfund i april om den foreslåede ændring af
lukkeloven, der lagde op til, at butikkerne generelt kunne holde mere åbent i weekenderne, advarede
LAL mod konsekvenserne for de mindre butikker, der hidtil, ud over butikker i bl.a. "trafikknudepunkter",
havde været alene om at kunne holde åbent udenfor normal åbningstid. LAL´s opfordring til at protestere
mod lovforslaget blev drøftet i bestyrelsen, hvor der ikke var enighed om behovet for at reagere, hvorfor
BBS afstod fra at gøre indsigelse.
Lørdag den 4. juni om formiddagen deltog ca. 20 borgerforeninger i "Store strandrensedag", hvor de
respektive forening hver påtog sig at rense en forud aftalt strækning af de bornholmske strande. 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.
Op til valget den 15. november afholdt BBS den 26. oktober vælgermøde i Aakirkebyhallerne, ved
hvilken lejlighed også rapporten om Borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen på
Bornholm blev præsenteret. Alle de opstillede partier deltog og udtrykte samstemmende stor vilje og lyst
til at sikre landdistrikterne og de små samfunds rolle i den bornholmske udviklingsproces. Modsat BBS´s
første vælgermøde i 2002, hvori deltog næsten 100 repræsentanter for de nære samfund, var der sidste
år kun knap 30 repræsentanter, der fandt vej til Aakirkeby, hvilket vi i bestyrelsen fandt skuffende. Skal
vore politikere fortsat føle, at landdistriktsudviklingen er et vigtigt emne for mange, bør de også ved
selvsyn opleve, at det kan trække mange deltagere til de fælles vælgermøder.
I lyset af det forestående valg blev det årlige efterårsmøde med Fritids- og Kulturudvalget samt
udvalgsformændene for Teknik og Miljø og Ældre og Handicap aflyst.
I efteråret indbød de bornholmske biblioteker til tre debatmøder om bibliotekernes fremtid, hvori også
BBS var repræsenteret. Som vores erklærede mål har vi arbejdet for at modvirke en yderligere
centralisering af vores biblioteksservice. Det seneste eksempel på at flytte biblioteksservice ind på
Borgerservicekontorerne de steder, hvor alternativet ville kunne være en nedlæggelse af den hidtidige
biblioteksservice, må tolkes som et skridt i den rigtige retning, synes vi så længe der også lejlighedsvis er
bibliotekarer tilstede. Der er desværre ikke udsendte noget referat fra debatmøderne.
Sidst i oktober blev Forslag til Regionkommuneplan 2005 udsendt, og det fremgik af forslaget, at der
var taget højde for alle de tre bemærkninger, der var fremsendt af BBS.

Tirsdag den 22. november var BBS medarrangør af det årlige Landdistriktsforum på Kannikegård i
samarbejde med Leader+, LUIC, og BRK. Mødets fokus var de anbefalinger, forsamlingen måtte havde til
den kommende landdistriktsplan for Bornholm og til det videre arbejde i den kommende Leader+ periode
fra 2007 til 2013. Således var det bl.a. forsamlingens anbefaling, at der også fremover skulle arbejdes
med at støtte udviklingen af den regionale fødevarebranche, der lige som kunsthåndværkerne har været
kendetegnet ved aktører, der har styrket de bornholmske lokalsamfund.
Den 15. december udsendte BRK Forslag til lokalplan for et butiksområde ved Almindings Runddel.
Flere medlemsforeninger efterlyste i den forbindelse en udmelding fra BBS, idet der i forslaget indgik
muligheden for at placere en detailhandelsbutik på 700 m2 i butiksområdet, hvilket stred mod
rammebetingelserne i den hidtidige kommuneplan for Rønne og kunne true butiksforsyningen i de mindre
bysamfund omkring Rønne. Høringsfristen var frem til 19. februar og for en forening som BBS kort i lyset
af juletiden og bestyrelsens normale mødeplan. Sagen har givet bestyrelsen anledning til overvejelser om
sit mandat i sådanne sager. Vedtægterne for BBS lægger op til, at BBS udfører de opgaver, som
generalforsamlingen pålægger bestyrelsen. På den baggrund vil bestyrelsen rejse spørgsmålet, i hvilket
omfang generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen udtaler sig i byplanspørgsmål, uden et eventuelt svar
har været sendt til forudgående høring i alle medlemsforeninger.
”Magasin Bornholm” udkom ikke i 2005. Men et 3. nummer udkommer nu i maj 2006, og dermed har vi
haft den glæde, at det magasin, som BBS og Leader+ tog initiativ til, nu ser ud til at ville kunne fortsætte
på egen ben.
BBS har i 2005 beklædt følgende poster i diverse udvalg og organisationer:
 Leader+ Formandsskabet for den "Lokale Aktions Gruppe - LAG
 Det bornholmske Fødevareudviklingscenter. Formandsskabet
 LUIC. Bestyrelsesmedlem
 Det regionale Strukturfondsudvalg. Udvalgsmedlem
 Bornholms Bibliotekers tænketank.
 Bofas brugerråd
For at give medlemsforeningerne mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde og sikre en løbende
orientering om kommende arrangementer har bestyrelsen det seneste år udsendt nyhedsbrev nr. 10 i
april, nr. 11 i september, nr. 12 i oktober og nr. 13 i januar 2006 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 og ønsker om 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, der tæller både borgerforeninger og fællesråd/byting. Seneste
medlem er Rønne-Knudsker Byting.

På vegne af BBS
Jørgen Hammer

