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Kalender
Generalforsamling 2011: Torsdag den 14. april kl. 19:00 på
Hotel Herold, Hasle.
Generalforsamling i BBS
I år er det Hasle Byting, der er vært for generalforsamlingen i
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke. Arrangementet foregår på
Hotel Herold, Vestergade 65, i Hasle.
Sandvig Borgerforening udgår af bestyrelsen, og ind træder SorthatMuleby, som bedes gøre sig tanker om hvem de vil udpege til
bestyrelsen for BBS. Som mange nok vil huske fra sidste års
generalforsamling, træder en vedtægtsændring i kraft, således at
generalforsamlingen i år skal vælge et 6. medlem af bestyrelsen.

Generalforsamling
den 14. april 2011
Vedtægtsændring
Præsentation af
repræsentanternes
arbejde i råd og
nævn

I år vil alle repræsentanterne for BBS i de forskellige råd og nævn blive
bedt om at afrapportere for de to forudgående år. Det er en meget bred
vifte af emner, hvor borgerinddragelsen således vil blive berørt. For at
have tid nok til disse indlæg, kommer der i år ikke nogen ekstern
oplægsholder på generalforsamlingen. Alle med tillidsposter for BBS
skal derfor enten selv, eller via substitut, eller ved en kort beretning til
formanden, sikre at de, eller deres synspunkter bliver præsenteret for
generalforsamlingen.
Formålet med initiativet er at sikre, at alle de berørte repræsentanter
agerer i samklang med generalforsamlingens holdninger og får et mere
formelt mandat af generalforsamlingen til det videre arbejde
Vel mødt i Hasle, torsdag den 14. april 2011 kl. 19:00.
Aftenmøde om Borgerinddragelse i øjenhøjde
Tirsdag den 25. januar 2011 havde BBS og LAG-Bornholm inviteret til
et aftenmøde om ”Borgerinddragelse i øjenhøjde”, med inspiration fra
Vejle kommune, der i mange år har arbejdet seriøst med udviklingen på
landet i stor-kommunen, og bl.a. har været med til at udvikle nye
metoder for, hvordan man kan arbejde med lokal udvikling på en måde,
så det tager afsæt i de lokale ressourcer, der er til stede i
lokalsamfundet. Aftenens oplægsholder var Niels Clemmesen, en lokal
ildsjæl fra Thyregod, med megen erfaring fra foreningsarbejde,
herunder i LAG-Vejle, i Landdistrikternes Fællesråd og som formand for
Lokalsamfunds- og Nærdemokratiudvalget i Vejle kommune og som
medlem af Vejle kommunalbestyrelse. Cirka 25 personer var trods
håndboldkamp i TV mødt op og deltog i debatten.
Niels Clemmesen slog fast, at det er vigtigt at turde gå ud og spørge
borgerne om deres kommentarer og idéer – og vel at mærke lytte til
Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.
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svarene. Han slog fast, at der er mange kompetencer og ressourcer
blandt borgerne – også på landet. Han kommenterede dog også, at
beslutninger som fx skolelukninger altid vil være upopulære i de
lokalsamfund, de rammer. Det er derfor ikke et emne, der egner sig til
borgerinddragelse. At spørge og involvere borgerne skaber forventning
om indflydelse – så det skal man kun gøre, hvor det reelt er muligt at
forme beslutningerne, så man føler, der er taget hensyn til borgernes
idéer, ønsker og erfaringer.
Debatten kom vidt omkring. Kommunikationen mellem kommunen og
borgerne blev bl.a. diskuteret, og Niels Clemmesen foreslog, at
kommunerne i højere grad lærte at betragte borgerne som ’kunder’ der
gerne skulle ’komme igen’. Og det bl.a. ved at sørge for, at breve og
anden kommunikation er formuleret ordentligt, i en pæn tone, og så det
er forståeligt for alle. Han kom med eksempler fra Vejle på at nogle
breve fra forvaltningen, der nærmest kunne virke truende overfor
borgerne.

Vigtigt at sørge for god
kommunikation

Niels Clemmesen fortalte, hvordan Udvalget for Nærdemokrati og
Lokalsamfund indgår aftaler med de lokalsamfund, der danner et
lokalråd – en formel struktur, der bredt repræsenterer lokalsamfundet.
Han lovede at sende eksempler på de kontrakter, der indgås. Måske
kan de være til inspiration her på Bornholm. Landdistriktscoach Rikke
Brandt Broegaard vil rundsende materialet, så snart hun modtager det
fra Vejle.

Kontakter mellem
kommune og lokalråd
med bredt sammensat
repræsentation

Høringssvar om skolestruktur
BBS har den 26.1.2011 indsendt (det udsendte) høringssvar i
forbindelse med kommunens udsendelse af Forslag til skolestruktur.i
høring. Høringssvaret kan findes på www.borgerforeninger.dk.
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