Årsberetning 2008

Efter generalforsamlingen i Lobbæk den 27. marts 2008 konstituerede
bestyrelsen sig som følger:
Nyker Borgerforening
Jørgen Hammer, formand
Rutsker Sogneforening
Bo Johansen, næstformand,
Klemensker Borgerforening Elsebeth Pedersen, kasserer,
Rø Borgerforening
Jens-Erik Nielsen, nyvalgt
Rønne-Knudsker Byting
Finn Carlsen, nyvalgt

Bestyrelsen

Som en opfølgning af sidste års generalforsamling er vedtægterne nu
tilrettede som besluttet og reviderede eksemplarer ligger fremme.

Reviderede
vedtægter

I marts fik BBS Forslag til kommuneplanstrategi 2008 og Agenda 21 til
høring. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremsendte, der levede
op til de forventninger BBS har til en udvikling, der kommer hele Bornholm
til gode, og som i Agenda 21 sammenhæng sætter en relevant dagsorden for
det bornholmske miljø og for en kommende bornholmsk energistrategiplan.

Høring

I april fik BBS et oplæg til definition af lokalområde med behov for
samlings- og mødested til høring fra Fritids- og Kulturudvalget. Bestyrelsen
kunne tilslutte sig definitionen på et lokalområde, som et område, hvor en
borgerforening eller et byting har sit virke, lige som man kunne tilslutte sig
den sondring mellem fire typer af samlings- og mødesteder, som vi af
historiske grunde i dag opererer med på øen.

Medborgerhuse

Derimod valgte bestyrelsen at afstå fra at tage stilling til principper for den
fordeling af de med 400.000 kr. reducerede budgetmidler til
medborgerhusene. Husenes historiske vilkår, ejerforhold, brugerkredse og
tilstand var helt uoverskuelig for udenforstående, hvorfor ingen i bestyrelsen
følte, de havde tid og forudsætninger for at komme med et velbegrundet
oplæg. BSS svarede på den baggrund mere blødt, at man imødeså en
harmonisering, men også fandt det vigtigt, at ændringer i medborgerhusenes
hidtidige vilkår skulle være til at bære og muligvis skulle gennemføre over
en årrække, så der blev skabt tid til den nødvendige omstilling.

Den 26. april fik BBS spørgsmålet om nedlæggelsen af valgsteder til høring.
Det skete dog på grundlag af en kommunalbestyrelsesbeslutning om, at 11
ud af øens 20 valgsteder skulle nedlægges. Der var således i henhold til
oplægget alene tale om, at detaljer, der berørte forholdene for Pedersker
valgsteds og Sorthat-Muleby valgsteds tilhørsforhold var åbne for
diskussion. På dette grundlag valgte BBS ikke at besvare høringsbrevet, i
tillid til, at de berørte lokalområder selv ville markere, hvad de kunne
anbefale.

Valgsteder

Fra april og frem til sommeren var et af de store temaer på øen lokalplan 039
for Klippen i Gudhjem. BBS havde den 22. april et indlæg under
overskriften Spændende stilbrud eller øjebæ og yderligere indlæg den 27.
juni og senest 10. februar provokeret af Freddie Ottenheims artikel om
Borgerforeninger og slatne holdninger. Sagen har givet bestyrelsen
anledning til at ønske en fornyet snak om, på hvilke områder og i hvilket
omfang man ønsker, at BBS engagere sig og kommer med politiske
markeringer og på hvilke vilkår. Det er derfor rejst som punkt under
indkomne forslag til nærmere drøftelse.

Klippen

I januar udskrev Bornholms Regionskommune en idékonkurrence med støtte
fra Real Dania om 4 havne på Bornholm (Nørrekås, Hasle, Allinge og
Aarsdale). Formanden blev af regionskommunen bedt om at indtræde i
dommerkomitéen, der i enighed valgte at præmiere og indkøbe i alt otte
forslag. De kan forhåbentlig inspirere til en positiv udvikling og omstilling
af ikke alene de bornholmske havne men også af andre danske havnebyer
med havne som de bornholmske.

Idékonkurence
om 4 havne

Den 4. juli modtog BBS et høringsbrev om borgerservice. Nok engang var
baggrunden regionskommunens behov for besparelser, der også i dette
tilfælde ville berøre den hidtidige service. I høringssvaret af 6. August hilser
BBS den skitserede samdrift af borgerservice og biblioteksdrift uden for
Rønne velkommen, ud fra ønsket om at bevare den størst mulige decentrale
borgerservice. Der peges dog på det nødvendige i at sikre den nødvendige
gensidige oplæring af personalet på de to områder og sikre, at åbningstider
og bemandingen muliggør en ca. lige lang gennemsnitlig sagsbehandlingstid
på de aktuelle steder for borgerservice. Høringssvaret blev suppleret med en
redegørelse fra Aakirke-BY-tinget, der havde supplerende særstandpunkter.

Borgerservice

Med udspring i Our Earth Foundation har NGO´ere organiseret et Second
International Clean-up Baltic, der den 14. august holdt pressekonference på
Antoinette Strand med deltagelse af T&M, udvalgsformand Leif Olsen, BBS
m.fl.

Miløinitiativ

Den 26. august blev der afholdt møde mellem T&M og en række
borgerforeninger om tomme helårsboliger, herunder om regelgrundlaget og
det fremtidige samarbejde omkring det at sikre, at helårshuse ikke ender som
sommerboliger.

Tomme
helårsboliger
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Lørdag den 30. august var formanden af ældre Sagen inviteret til at holde et
indlæg om borgerforeningernes arbejde, herunder om arbejdet i BBS og
LAG Bornholm.

Ældredagen

I september blev BBS af Dansk Flygtningehjælp opfordret til at stå som
tovholder for en henvendelse til alle borgerforeninger om at ville stå for
koordineringen af en landsindsamling til fordel for verdens flygtningebørn
den 9. november herunder sikre den praktiske gennemførelse og
hvervningen af indsamlere i lokalområdet. Efter en længere drøftelse valgte
bestyrelsen at takke nej til opgaven. Det skete ud fra en betragtning om, at
borgerforeningerne føler, de har opgaver nok og at et tilsagn i dette tilfælde
ville kunne skabe forventninger hos mange andre om, at man tilsvarende
ville kunne forvente hjælp til løsningen af andre praktiske opgaver.

Landsindsamling

Den 10. september var BBS inviteret til markeringen af Gudhjem By- og
Mindeforenings 40 år jubilæum og afsløringen af en ny skulptur foran
Gudhjem Museum.

40 år jubilæum

Fritids- og Kulturudvalgets årlige dialogmøde med borgerforeningerne m.fl.
fandt sted den 20. november i Rø og havde som hovedtema oplæg til fritidsog medborgerhusenes fremtidige driftsaftaler/driftsform og tilskudsgrundlag
gældende fra 2009. Oplægget byder på store udfordringer i nogle
lokalsamfund medens andre, takket være den tilstræbte nivellering, får
forbedret deres vilkår noget.

Dialogmøde

Den af Hausenberg for Real Dania udarbejdede evalueringsrapport om
projekterne i Thisted, Lolland og Bornholms kommuner inden for rammerne
af det partnerskabsprojekt, der går under navnet Mulighedernes Land skulle
have ligget klar til dialogmødet den 20. november men blev forsinket.

Mulighedernes
Land

I rapporten, der efterfølgende blev udsendt til medlemsforeningerne
elektronisk, løftes sløret blandt andet for de initiativer på Bornholm, der
lægges op til under projektdelen Liv i småbyer. I fokus har været
indlandsbyerne, der ikke i samme åbenlyse omfang som kystbyerne har
herlighedsværdier, de kan bygge på. Her er nu peget på etableringen af en ny
bymidte i Østermarie og etableringen af stier rundt om Klemensker og
Østerlars, der giver beboerne bedre adgang til den natur, de bor så tæt på,
men ikke har god nok adgang til. I rapporten har formanden for BBS
forholdt sig kritisk til processen, der startede så flot med et
idéudviklingsmøde på Bolsterbjerg i efteråret 2007 men ikke siden holdt fast
i dialogen med de berørte lokalsamfund.

Liv i småbyer

Forslag til retningslinjer for skiltning i byområder kom i høring i februar.
Bestyrelsen har ikke fundet anledning til at komme med indvendinger til
retningslinjerne, som vi principielt finder, kan fremme det æstetiske miljø i
byerne.

Skiltning

