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Fondsmesse. Tirsdag den 20. september kl. 10-18,
Hoffmanns Kursuscenter, Nrd. Kystvej 32, Rønne
Så starter de lokale dialogmøder
MØD GERNE TALSTÆRKT OP,
SÅ VI FÅR LIDT GENNEMSLAGSKRAFT
*Tirsdag den 4. oktober: Midtbornholm.
Sted: Østerlars Friskole, Nybrovej 42, Østerlars
*Onsdag den 26. oktober: Rønne
Sted: Rasch’s Pakhus, Store Torv 6, Rønne
*Mandag den 14. november: Nordbornholm
Sted: Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31, Tejn
*Torsdag den 17. november: Østbornholm
Sted: Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, Nexø.
*Torsdag den 1. december, for hele øen
Sted: Aakirkebyhallerne, Grønningen 3, Aakirkeby.
Alle møderne holdes kl. 19-22, med tilmelding senest to dage
før til rbb@lag-bornholm.dk eller 2037 6370 af hensyn til
forplejning.
Lokale dialogmøder - ét element i BRKs strategi for
borgerinddragelse
Det var bl.a. BBS, der var med til at placere principperne ”dialog” og
”tidlig inddragelse” som centrale elementer i Bornholms
Regionskommunes strategi for borgerinddragelse. Modellen med at
have 4 lokale dialogmøder i hvert sit ’hjørne’ af øen, og et ø-dækkende
dialogmøde, blev anbefalet på et arbejdsmøde i Pedersker
Samlingshus sidste forår. Nu – efter flere udsættelser, bl.a. pga.
Folketingsvalget – kan BRK omsider invitere til de første dialogmøder –
lokale så vel som ødækkende.

Lokale
dialogmøder i okto
ber og november

Formålet med dialogmøderne er at skabe en platform for dialog og
fælles forståelse af de rammebetingelser, Bornholm har. Fokus er
således på udfordringer og udviklingsperspektiver lokalt såvel som for
Bornholm samlet set. Dialogen sigter på at få input til løsningsforslag,
tilgange, nyskabelser og herunder lokale ønsker.

Platform for dialog
og fælles
forståelse af
rammebetingelser

BBS er kommet med input til dagsordenen, som der var åben invitation
til indtil midten af august. Se nærmere om dagsordenen i annoncer i
dagspressen eller på BBS’ hjemmeside.
BBS opfordre alle til at deltage i dialogmøderne.

Se dagsorden i
pressen eller på
hjemmesiden

Udsættelse: Nye værktøjer til udvikling af lokalsamfund.
BBS har desværre måttet udsætte startdatoer for de annoncerede
kurser. Nye datoer annonceres så snart det endelige bevillingsbrev fra
Fødevareerhverv er på plads.

Udsættelse af
kursusstart.

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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