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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. BBS byder på snitter og rødvin
sidst på aftenen.
Der er ingen gæstetaler i år ud fra ønsket om at give tid til, at BBS´
repræsentanter i en række forskellige udvalg og råd kan få lejlighed til
at aflægge en kort rapport hver især. Det er en meget bred vifte af
emner, hvor borgerinddragelsen således vil blive berørt. 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.

Generalforsamling
den 14. april 2011

Præsentation af
repræsentanternes
arbejde i råd og
nævn

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt i Hasle, torsdag den 14. april 2011 kl. 19:00.
Dialogmøde – ’tyvstart’ på processen.
Torsdag den 17. marts havde kommunen inviteret til et dialogmøde.
Over halvandet hundrede borgere var samlet på Snorebakken, hvor
borgmester Winni Grosbøll præsenterede de aktuelle udfordringer
Bornholm står overfor og den politik for borgerinddragelse, der nu er
vedtaget. Samtidig blev sløret løftet for den strategi kommunen i
samarbejde med LAG Bornholm og BBS vil anbefale fulgt i det videre
arbejde.

Dialogmøde den
17. marts på
Snorrebakken

Efter præsentationerne arbejdede forsamlingen med at komme med
input til tre spørgsmål:
 Hvad skaber liv i lokalsamfundet?
 Hvilken rolle spiller kommunen? Og borgerne?
 Hvordan kan BRK bedst understøtte den lokale udvikling – i
samspil med borgerne?
Det var kun få af de mange borde, der kom til at fremlægge deres
pointer for plenum. Men der blev taget referat ved hvert af bordene, så
alles input kommer til at blive samlet op til det videre arbejde med
borgerinddragelse. Et samlet referat fra alle gruppernes diskussioner
ventes offentliggjort på BRK’s hjemmeside snarest.

Hvad skaber liv i
lokalsamfundet?

Plenum-diskussionen efterfølgende var præget af et kraftigt ønske om
en decentral udvikling på Bornholm, hvor der bl.a. var en udtalt

Ønske om
decentral udvikling

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.

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

bekymring om yderligere centralisering af såvel privat som offentlig
service – både gennem placering i Rønne, og gennem etablering af
stadig større enheder. Vigtigheden af mødesteder – inde som ude, blev
også fremhævet. Kommunikation var et andet nøgleord – hvor de
fremmødte politikere gentagne gange blev indtrængende opfordret til
virkelig at lytte, ligesom der var flere opfordringer til at skabe ’de gode
historier om Bornholm’ – gennem den måde vi hver især præsenterer
øen på.
Forslag til strategi for borgerinddragelse – til kommentering
Fra den 23. marts og frem til 8. april har man mulighed for at
kommentere forslaget til strategi for borgerinddragelse. Man kan finde
et link til forslaget på forsiden af BBS hjemmeside,
www.borgerforeninger.dk, og på BRK’s hjemmeside www.brk.dk under
’nyheder’.

Vigtigt med lokale
mødesteder.

Høringsperiode frem til
den 8. april 2011

De indsendte kommentarer bliver taget med i betragtning, når
arbejdsgruppen for strategiudkastet gør et endeligt udkast klar til
behandling og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen, hvilket ventes at ske
den 26. maj 2011.
Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2011
Folkemødet er et møde mellem politikere, interesseorganisationer,
græsrodsorganisationer, samfundsdebattører og borgere. Folkemødet
er en fire dages festival, hvor politikere, organisationer og borgere
mødes. ”Danmarks første festival om samfundets muligheder og
udfordringer”. Ideen stammer fra Almedalsveckan på Gotland, Sverige.
De Bornholmske borgerforeninger opfordres til at overveje, om de vil
bidrage med arrangementer. Alle opfordres til at deltage i folkemødets
arrangementer og tage aktivt del i debatten.
Se mere på www.folkemødet.dk

Folkemødet i Allinge,
den 15.-18. juni 2011

