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Kalender
BBS´ generalforsamling, torsdag d. 26. april 2012, kl. 1922, Nyker Forsamlingshus, Nyker Hovedgade 7.
Ø-dækkende dialogmøde onsdag d. 2. maj fra kl. 19 (sted
oplyses senere)
Folkemøde: 14.-17. juni 2012
Fondsmesse, torsdag d. 13. september kl. 13-21, Hoffmanns
Kursuscenter, Ndr. Kystvej 32, Rønne.
Nedsættelse af BRK lokalråd
Poul Axel Eriksen, Jeanett Werner, Britta Hansen, Torben Severinsen
er valgt til lokalrådet. BBS ønsker dem tillykke med valget, og
påskønner deres gode, engagerede kræfter. Vi håber på et tæt og
frugtbart samarbejde. Lokalrådet kan kontaktes via Fritid og
Kulturforvaltningen v/Erik Lindblad, erik.lindblad@brk.dk.

Velkommen til
lokalrådets
medlemmer

Nedsættelse af evalueringsgruppe
For at sikre den tværgående evaluering af indsatsen omkring
borgerinddragelse i BRK samt den årlige redegørelse herfor, er der
nedsat en evalueringsgruppe. Udover Winni Grosbøll og Bente
Johansen fra BRK er BBS og LAG Bornholm blevet bedt om at udpege
hver to medlemmer. Fra BBS deltager Jørgen Hammer og Knud Erik
Olsen; fra LAG-Bornholm deltager Kirsti Thorvaldsen og Hans Jørgen
Jensen. De udpegede medlemmer mødes første gang den 5. marts,
hvor de skal diskutere indhold og form på de kommende dialogmøder,
borgerpanel, Lokale Udviklings Planer og Lokalrådet.

Evaluering af
borgerinddragelse

Generalforsamling i BBS
Torsdag den 26. april 2012 afholder BBS generalforsamling. Efter den
formelle del af mødet vil der være en oplægsholder, ligesom BBS byder
på snitter og et glas vin. Se indkaldelse til generalforsamlingen (side 2).

Generalforsamling
26. april kl. 19

Ø-dækkende dialogmøde onsdag den 2. maj 2012
Dette års runde af dialogmøder starter med det ø-dækkende
dialogmøde. Det finder sted onsdag den 2. maj fra kl. 19. Oplysninger
om sted og dagsorden følger senere. Der vil bl.a. være et oplæg fra den
borgerdrevne Tænketank v/Anders Wik, ligesom Bornholms
UdviklingsPlan (BUP) vil blive præsenteret.

Ø-dækkende
dialogmøde 2. maj

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 13. september, hvor
LAG-Bornholm, Europe Direct og Regional Udvikling (BRK) indbyder til
fondsmesse på Hoffmanns kursuscenter kl. 13-21. Meld gerne tilbage
med særlige ønsker til landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard,
rbb@lag-bornholm.dk, 2037 6370.

Fondsmesse 13.
september

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

Indkaldelse til den årlige generalforsamling
torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00
hos Nyker Borgerforening i Nyker Forsamlingshus
Nyker Hovedgade 7
Til generalforsamlingen er alle medlemsforeningers medlemmer velkomne

Velkomst ved Nyker Borgerforening
Dagsorden for generalforsamlingen:
1)
Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2)
Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat
3)
Repræsentanter fra brugerrådene afgiver kort beretning (udgår i lige år)
4)
Godkendelse af revideret regnskab
5)
Drøftelse af indkomne forslag og beslutning om bestyrelsens opgaver i
det kommende år
6)
Fastsættelse af kontingent
7)
Valg af formand
8)
Udpegning af to øvrige bestyrelsesmedlem (i henhold til vedtægterne
udgår Snogebæk Borgerforening og Stenseby og Omegns
Beboerforening og for tur står Fællesrådet for Ibsker , Listed, Svaneke,
Aarsdale og Tejn Borgerforening.
9)
Valg af bestyrelsessuppleant til personen valgt under pkt. 7
10) Valg af revisor
11) Valg af revisorsuppleant
12)

Valg af repræsentanter for BBS til brugerråd, udvalg og repræsentantskaber

13)

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
BBS byder på snitter og rødvin undervejs
Gæstetaler efter den ordinære generalforsamling. Herom nærmere.

Med venlig hilsen
p.S.v.
Jørgen Hammer
formand

