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Formandens beretning for 2006
Efter generalforsamlingen i marts 2006 konstituerede bestyrelsen for BBS sig som følger:
Nyker Borgerforening
Jørgen Hammer, formand
Hasle Byting
Knud Erik Olsen, næstformand
Rø Borgerforening
Niels Munch, kasserer
Nylars Borgerforening
Alex Andersen
Pedersker Lokalforening
Michael Aakjær
Den 15. december 2005 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. På den baggrund rejste bestyrelsen på generalforsamlingen sidste år
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. Spørgsmålet blev
ikke afklaret sidste år men vil blive genbehandlet på dette års generalforsamling
Den 28.-29. april deltog formanden for BBS på vegne af LAG Bornholm i Indenrigs- og
Sundhedsministeriets landdistriktskonference i Lemvig. På konferencen var hovedtemaet den
kommende strukturreforms betydning for den fremtidige landdistriktspolitik.
Dette tema har også præget arbejdet på Bornholm, hvor der sidste år blev formuleret en Handlingsplan
for udviklingen af de bornholmske landdistrikter, et arbejde der blev udført i LUIC regi, hvor BBS er
repræsenteret. Handlingsplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen sidst på året og er en af
forudsætningerne for, at Bornholm i den kommende Leader periode fra 2007 – 2013 kan nyde godt af de
midler, der fra EU´s og den danske regerings side vil blive stillet til rådighed for landdistriktsudvikling. Der
blev nærmere redegjort for Handlingsplanen i det Nyhedsbrev, der blev udsendt den 31. juli. og som var
en appetitvækker til det Landdistriktsforum, der blev afholdt på Kannikegård den 4. september. Her
blev Handlingsplanen og forslagene til nye indsatsområder præsenteret og diskuteret
I forbindelse med forberedelserne til den nye Leader periode er der lagt op til dannelsen af et
Bornholmsk Landdistriktsforum. Det vil blive oprettet som en almennyttig forening med eget
sekretariat, svarende til det nuværende sekretariat for LAG Bornholm. Landdistriktsforms bestyrelse, der
fortsat vil hedde en ”Lokal Aktions Gruppe” (LAG Bornholm) skal i periode fra 2007 til 2013 forvalte de
europæiske og statslige midler, som Fødevareministeriet forbereder at kanalisere ud til
landdistriktsudviklingen i de danske yder- og landkommuner, herunder Bornholm. Tilsvarende LAG´s vil
således blive oprettet i andre danske yder- og landkommuner.
På sin stiftende generalforsamling den 17. april 2007 vil Bornholms Landdistriktsforum få præsenteret nye
vedtægter, som lever op til de krav, der fra dansk og EU´s side stilles til LAG´ens arbejde og ved samme
lejlighed skal der vælges de op til 18 medlemmer, der vil udgøre LAG´en. Af disse vil 2 medlemmer på
forhånd være udpeget af henholdsvis Kommunalbestyrelsen og af Vækstforum. De øvrige medlemmer af
LAG´en skal udpeges af 1) lokale virksomheder og erhvervsorganisationer, 2) repræsentanter for
foreninger og borgere og 3) offentlige myndigheder (incl. de to forhåndsudpegede medlemmer). De tre
grupperinger skal repræsentere hver en tredjedel af LAG´en. Det vil endvidere være et krav, at der er lige
repræsentation kønnene imellem, ligesom det skal tilstræbes, at der også er en aldersmæssig spredning i
LAG´en. Der blev nærmere redegjort for dette arbejde i Nyhedsbrev nr. 17.
Lørdag den 20. maj (enkelte foreninger på andre lørdage) deltog ca. 20 borgerforeninger om formiddagen
i "Store strandrensedag", hvor de respektive foreninger 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.
Sidst på sommeren blev BBS af Bornholms Tidende opfordret til at indsende et Synspunkt om
skolestrukturen på Bornholm. Et forslag til artikel blev udsendt til høring i alle medlemsforeninger, og da
ingen havde indvendinger til artiklens indhold, blev den indsendt til avisen og bragt som synspunkt i
august. Kort fortalt var anbefalingen dialog, og mere konkret at afstå fra nedlæggelser men acceptere, at
overbygningen kunne blive samlet på færre skoler.
Mandag den 4. september 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. Forsamlingens anbefaling var at fastholde de hidtidige indsatsområder herunder en
fortsat udvikling af den regionale fødevarebranche, der lige som kunsthåndværkerne har været
kendetegnet ved aktører, der har styrket de bornholmske lokalsamfund. Men som noget nyt var der på
mødet også et stort ønske om, at der i den kommende Leader periode skulle være fokus på Helse lige
som der var interesse for en indsats på Natur- og Miljøområdet.
Lørdag den 7. oktober var BBS og medlemsforeningerne inviteret til et idéværksted om miljøspørgsmål
af Natur og Miljø. Mødet byggede på de besvarelser, man havde fået på et spørgeskema, der var
udsendt til alle borgerforeninger forinden.
Ved den stiftende generalforsamling i Foreningen Bornholmske Skove og Naturområder den 6.
november blev det besluttet, at vedtægternes § 10 skulle lyde: "I tilfælde af opløsning overgår foreningens
ejendom til Bornholmske Borgerforeningers Samvirke". Fra BBS´ side takker vi for den tillid, der er vist os.
Den 30. november blev der afholdt møde mellem Fritids- og Kulturudvalgets formand Annelise Molin
og medlemsforeningerne, med tanke på at drøfte form og indhold for det kommende Landdistriktsforum.
Sidst på efteråret ansøgte BBS om 15.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspule til
brug for udarbejdelsen af en designlinie og brevpapir samt hjemmeside til BBS. Bestyrelsen har valgt
at benytte en Tusindfryd (Bellis) som logo for BBS. Valget er begrundet i blomstens tætte kontakt til
græsrødderne, de tusind glæder ved et liv i landdistrikterne og at kronbladene kan fremstå som de
samvirkende 28 medlemsforeninger. At så magthaverne kapper hovederne af blomsten med jævne
mellemrum, har den lært at leve med, og det er vel også et sympatisk træk. Ministeriets afgørelse kan
forventes kort tid inden generalforsamlingen.
Kort før jul blev formanden for BBS interviewet af journalister fra Jyllandsposten om
udkantområdernes vilkår i de nye storkommuner. Artiklen blev bragt lørdag den 30. december.
I januar har formanden for BBS været inviteret til landdistriktsmøder i henholdsvis Ny Haderslev og
Ny Tønder kommuner, hvor man havde ønsket at høre om de resultater, der var nået på Bornholm
omkring borgerinddragelse, dannelsen af borgerforeninger i alle byer og med dannelsen af et Samvirke.
Den bornholmske model ligger således tæt op ad de anbefalinger, der er formuleret i Landdistrikternes
Fællesråds i publikation ”Kørekort til landdistrikter”, der udkom i januar 2007. Her taler man om lokalråd
i alle lokalområder og landdistriktsråd i hver af de nye kommuner. Men bortset fra de valgte navne er der
på Bornholm samklang med Landdistrikternes Fællesråds anbefalinger. I den forbindelse skal det
nævnes, at Landdistrikternes Fællesråd er en interesseorganisation, der som medlemmer har
landsdækkende foreninger og organisationer med tilknytning til landdistrikterne.
BBS har i 2006 beklædt følgende poster i diverse udvalg og organisationer:
 Leader+ Formandsskabet for den "Lokale Aktions Gruppe - LAG
 Det bornholmske Fødevareudviklingscenter. Formandsskabet
 LUIC. Bestyrelsesmedlem (udgår i 2007)
 Det regionale Strukturfondsudvalg. Udvalgsmedlem (udgår i 2007)
 Bornholms Bibliotekers brugerråd. 2 medlemmer
 Bofas brugerråd. 1 medlem
og har fået opfordringer om at udpege medlemmer til
 Et nyt Kulturmiljøråd. BBS repræsenteret ved medlemmer fra to byforeninger
 En Agenda 21 styregruppe. 1 medlem
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. 13 i
januar, nr. 14 i april, et nyhedsbrev uden for nummer den 31. juli om Handlingsplanen for
udviklingen af de bornholmske landdistrikter, nr. 15 i august, nr. 16 i november og nr. 17 i februar
til vore kontakter i de enkelte foreninger og andre interesserede. Det skal bemærkes, at vi meget gerne
modtager e-mailadresser på alle medlemmer i de enkelte medlemsforeninger, der har mulighed for og
interesse i 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 28 medlemsforeninger, der tæller både borgerforeninger og fællesråd/byting. Seneste
medlemmer er Østerlars Borgerforening, Stenseby og Omegns Beboerforening og Bølshavn
Borgerforening. På nær et enkelt bysamfund på Bornholm er nu alle byer repræsenteret. Tilgangen af
Bølshavn Borgerforening var ikke forudsat i den fordelingsnøgle, der blev aftalt omkring fordelingen af
midler fra Fritids- og Kulturpuljen, hvorfor bestyrelsen i samråd med Fritid og Kultur har gennemført en
mindre revision af fordelingsnøglen, der sikrer Bølshavn midler på linie med f.eks. Arnager og Rø.
På vegne af BBS
Jørgen Hammer

