Årsberetning 2007

Efter generalforsamlingen i Rø den 27. marts 2007 konstituerede
bestyrelsen sig som følger:

Nyker Borgerforening
Rutsker Sogneforening
Klemensker Borgerforening
Nylars Borgerforening
Pedersker Lokalforening

Bestyrelsen

Jørgen Hammer, formand
Bo Johansen, næstformand, nyvalgt
Elsebeth Pedersen, kasserer, nyvalgt
Alex Andersen
Jesper Paulsen

På generalforsamlingen blev der af Stenseby Borgerforening stillet forslag
om oprettelsen af et dialogforum mellem Bornholms Landbrug og BBS og
som repræsentanter for BBS blev udpeget Dorthe Fink, Stenseby, Alex
Andersen, Nylars og Bo Johansen, Rutsker. Som svar på en henvendelse fra
BBS den 20. april 2007 har vi den 13. marts 2008 fået et positivt svar om, at
man fra Bornholms Landbrug gerne vil deltage i det foreslåede dialogforum
og har udpeget Andreas Ipsen i Åbent Landbrug Bornholm som kontaktperson.
I brev af 4. april har BBS udtrykt sin tilfredshed med, at det nu gennem
temalokalplan nr. 027 sikres, at boligerne i byområderne på Bornholm alene
må anvendes som helårsboliger.
I maj måned blev formanden interviewet af Per H. Hansen, der med støtte
fra Landdistriktspuljen var ved at skrive bogen Råd til nærdemokrati, om
Borgerinddragelse gennem lokalråd, foreninger og landdistriktsråd, hvor
Bornholm var valgt som ét ud af 5 danske eksempler til efterfølgelse. Bogen
udkom i september med ISBN 978-87-91415-99-9.
Ved et møde indkaldt af Fritids- og Kulturudvalget den 18. juni i Kærnehuset i Allinge orienterede udvalget om en besigtigelsestur til samtlige Fritidsog Kulturhuse. Ved samme lejlighed blev BBS bedt om at komme med et
oplæg om medborgerhusenes betydning for lokalsamfundene. En aktuel
udfordring for udvalget er de meget forskellige vilkår, der fra gammel tid
gælder for de forskellige huse. Noget konkret oplæg blev ikke fremlagt af
udvalget i den forbindelse.

Dialogforum

Temalokalplan

Råd til
nærdemokrati

Medborgerhuse

Sammen med Ny Tisted og Lollands kommuner er Bornholm af Realdania
udpeget som et indsatsområde. På Bornholm er der i samarbejde med
kommunen fokus på tre indsatsområder; Liv i småbyer med fokus på
indlandsbyerne, Portal til Almindingen og Den svævende cykelsti, der
gælder en strækning nord for Gines Minde. På vegne af Realdania har
Bygningskultur Danmark afholdt fællesmøder og møder i de aktuelle
bysamfund og i 2008 udsendes der et mere konkret oplæg over de projekter,
der kan komme på tale.
Endelig er BBS udpeget som medlem af den dommerkomité, der er nedsat i
forbindelse med en idékonkurrence betalt af Realdania over fire udvalgte
bornholmske havnes udviklingsmuligheder (Nørrekaas, Hasle, Allinge og
Aarsdale havne). Arkitektkonkurrencen udskrives i januar 2008 og resultatet
forventes at foreligge i juni.

Realdania

Den 20. august åbnede Bornholmske Borgerforeningers Samvirke - BBS sin
nye hjemmeside under www.borgerforeninger.dk og præsenterede ved
samme lejlighed sit nye logo, tusindefryden. Etableringen af den nye
hjemmeside og udformningen af BBS nye designlinje er sket på baggrund af
en bevilling på 15.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Landdistriktspulje. Til udformningen af hjemmesiden har BBS haft hjælp af
Peter Andres Quist Harteg og til udformningen af den grafiske linie af Frank
Eriksen.

BBS åbner sin
nye hjemmeside
20.8.

Den 12. juli meddelte bestyrelsen for Listed Borgerforening, at de ville
melde sig ind i BBS. BBS har nu 29 medlemsforeninger og med Listed som
medlem dækker BBS nu alle de bornholmske lokalsamfund, hvor der er
borger-, lokal-, sogne- eller grundejerforeninger eller byting eller fællesråd.
Kært barn har mange navne men alle medlemsforeninger dækker over
foreninger, hvor lokale ildsjæle med lyst og interesse for deres lokalsamfund
yder en vigtig opgave. For lokalsamfundene har i endnu højere grad end
tidligere under de små kommuner brug for et organ, der som talerør for
lokalsamfundet og som initiativtager kan sikre en fortsat positiv udvikling af
de bornholmske lokalsamfund.

BBS er nu
fuldtallig

LAG Bornholm skal i den kommende periode fra 2007 – 2013 forvalte de
europæiske og statslige midler til landdistriktsudviklingen på Bornholm,
som stilles til rådighed af Direktoratet for FødevareErhverv. På den stiftende
generalforsamling i LAG Bornholm den 21. juni 2007 blev BBS
repræsenteret i bestyrelsen for LAG Bornholm ved sin formand, som ved
den stiftende generalforsamling endvidere af forsamlingen blev valgt som
formand for LAG Bornholm i den første toårige valgperiode.

BBS
repræsenteret
i den nye
bestyrelse for
LAG Bornholm

Den 10. november indbød Bornholms Biblioteker i samarbejde med BBS til
kursus i lokalhistorisk arbejde med tanke på at søge indført fælles principper
for registrering, journalisering, formidling m.v.

Lokalhistorisk
arbejde

Den 29. november kunne BBS´ repræsentant i Bofas brugerråd i en pressemeddelelse orientere om, at Bofa nu på opfordring holdt søndagsåbent. Samtidig blev der af Bofa givet lovning på gratis affaldssække til strandrensning
o.l.

BOFA

Lige som BBS har en repræsentant i BOFA´s brugerråd, har BBS følt, at der
er behov for noget tilsvarende i den nye Forsyningsvirksomhed. Derfor har
BBS i mail af 6. december til Forsyningsvirksomheden anbefalet, at de
etablerer et brugerråd. Blandt andet planerne for den fremtidige fjernvarmeforsyning er et punkt, som mange går meget op i og hvor der både er
fortalere og modstandere. Det ville derfor være et aktiv for
lokalsamfundene at være repræsenteret i et Brugerråd og få indsigt og
forståelse for de tanker, man gør sig, så planerne kan modnes, og borgerne
også kan forholde sig til, hvilke private investeringer i jordvarme/bjergvarme/pillefyr m.v. det kan være fornuftigt at gøre på det korte og på det
lange sigt.

Forsyningsvirksomheden

LAG Bornholm og BBS har i samarbejde med BRK i efteråret arbejdet på at
få oprettet en stilling som ”landdistriktskoordinator”, der kan bistå lokalsamfundene på forskellig vis bl..a. helt konkret i forbindelse med de
kommende Realdania projekter. Der er søgt om midler ved bl.a.
landdistriktspuljen. Til opgaven er i første omgang udpeget Lene Koefoed,
som vil være udlånt de tre første måneder i 2008 af BRK, Regional
Udvikling, indtil vi har hørt fra Landdistriktspuljen. Hvis svaret herfra er
positivt, har vi mulighed for at søge supplerende midler til medfinansieringen ved LAG Bornholm. Lene Koefoed vil få kontor i Gudhjem Mølle,
da hendes opgaver på mange områder hænger tæt sammen med Hans Jørgen
Jensens opgaver for LAG Bornholm, der jo alle drejer sig om forskellige
former for landdistrikts-udvikling.

Landdsitriktskoordinator

Den mulige medfinansiering af landdistriktskoordinatoren gennem LAG
Bornholm sker fra det ”fyrtårnsområde”, der under overskriften
Borgerinddragelse og nærdemokrati er reserveret projekter, der berører
udviklingen i lokalsamfundene. Under dette fyrtårnsområde er det også
tanken at gennemføre en analyse af forholdet mellem lokalsamfundene og
BRK og i forståelse med BRK nå frem til aftaler, der søger at fastlægge
niveauet for høringer, medindflydelse og mødeform, som ikke er helt
tilfredsstillende i dag. Endelig lægges der op til, at fyrtårnsområdet i et indtil
videre ikke fastsat omfang kan gå ind og sikre en hel eller delvis
medfinansiering af de projekter, Realdania har planer om i en række af de
bornholmske byer.

Borgerinddragelse og
nærdemokrati

