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Kalender
BBS generalforsamling: Tirsdag den 9. april kl. 19 i
Bryghuset, Svaneke.
BRK dialogmøder:
*Tirsdag 12. marts kl. 16.30, Bright Green Island i hverdagen;
*Onsdag 10. april kl. 19.00, Et aktivt ungeliv, med fokus på
fritid, idræt, miljø og bymidte (ikke uddannelse);
*Tirsdag 21. maj fra kl. 19.00, Trafikbetjeningen til, fra og på
Bornholm. Sted for hvert møde udmeldes senere på
www.brk.dk/borgerinddragelse.
Folkemøde: 13.-16. juni 2013. BBS er med i
Landdistrikternes Telt
Generalforsamling i BBS
Årets generalforsamling holdes i Bryghuset, Svaneke, tirsdag den 9.
april fra kl. 19. Alle medlemsforeninger er inviteret. Ud over de formelle
punkter, vil generalforsamlingen byde på en kort mundtlig beretning fra
repræsentanterne for BBS i div. brugerråd, udvalg og
repræsentantskaber (2 minutter pr. beretning), samt et oplæg til
inspiration ved Anders Wik, initiativtager til ”Vores Bornholm”.
BBS er vært for lidt at spise og drikke.
Foreningerne opfordres til at drøfte spørgsmålet om fleksboliger og
tomme boliger, og gerne sende refleksioner og stillingtagen til BBS, da
BBS’s bestyrelse foreslår dette som et punkt på Generalforsamlingens
dagsorden. Medlemsforeningernes tilbagemeldinger vil være et vigtigt
grundlag for de videre udmeldinger fra bestyrelsen i denne sag.
At Anders Wik er inviteret med til generalforsamlingen afspejler
bestyrelsen store respekt for de initiativer, der for tiden tages af "Vores
Bornholm". Derfor vil spørgsmålet om en kollektiv indmeldelse af BBS i
Vores Bornholm blive drøftet på generalforsamlingen. Det er på denne
baggrund, at der i dette nyhedsbrev også er en kort omtale af de
møder, der i den kommende tid afholdes i regi af Vores Bornholm.
Husk at indsende borgerforeningernes reviderede regnskaber til Bo
Johansen, (Bo.Johansen@brk.dk) kasserer for BBS, forud for BBS’
generalforsamling 9. april 2013. HUSK det nu er et krav, at det tydeligt
skal fremgå af regnskabet, hvordan Fritids- og Kulturmidlerne er blevet
anvendt.
Dialogmøder 2013
BRK indbyder igen i år til en række dialogmøder. Da dialogmøderne er
en del af BRKs strategi for borgerinddragelse, som er vedtaget for en 3årig periode, arbejdes der hele tiden med at gøre såvel form som
indhold bedre. I år er der planlagt tre tematiske møder:
 Tirsdag den 12. marts fra kl. 16:30: ”Bright Green Island i
hverdagen”.
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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9. april kl. 19

Fleksboliger på
dagsordenen.
Indsend regnskab

Anders Wik som
oplægsholder

Regnskaber

Dialogmøder 2013
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Onsdag den 10. april fra kl. 19:00: ”Et aktivt ungeliv, med fokus
på fritid, idræt, miljø og bymidte (ikke uddannelse)”.
 Tirsdag d. 21. maj fra kl. 19:00 ”Trafikbetjening til, fra og på
Bornholm”.
Placeringen af dialogmøderne er endnu ikke endeligt besluttet, men vil
blive udmeldt senere i dagspressen og på hjemmesiden
www.brk.dk/borgerinddragelse, se under ”dialgomøder”.
Indsigelser nytter
I august 2011 gjorde BBS indsigelse mod planerne om en Føtex i
Rønne. Indsigelsen fra BBS har bidraget til, at Dansk Supermarked nu
har skrinlagt planerne om et nyt stort supermarked på Rønne Havn.
Vores Bornholm tager fat på projektarbejde og inviterer
interesserede til at være med
Vores Bornholm har i det seneste halve år arbejdet med bl.a.
fundraising til at lave projekter, der skal være med til at skabe udvikling
på Bornholm. Vores Bornholm inviterer til et lanceringsmøde i Rasch’s
Pakhus i Rønne torsdag den 28. februar kl. 19-21, med temaet
”forandring”.

Føtex

Vores Bornholm –
præsentation og
”forkantsmøder”

’Forkantsmøder’ skal være med til at skabe forandring og virkeliggøre
nogle af de forslag, der har været fremme om måder, hvorpå Bornholm
kan blive et mere attraktiv at bo på – og flytte til. Møderne foregår på
Christianshøjkroen i Almindingen fra kl. 6:30 til 9:00 om morgenen den
4. og 18. marts og den 8. og 22. april. Se mere på
www.voresbornholm.com
BBS på Folkemødet
Igen i år er BBS med på Folkemødet, nærmere bestemt i
”Landdistrikternes Telt”, sammen med Landdistrikternes Fællesråd,
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt LAG’er (Lokale
AktionsGrupper). Sidste år var teltet ramme om mange både gode,
humoristiske og rappe debatter om aktuelle emner, fx landbrugets rolle i
udviklingen, regional politik i Danmark, og meget mere. Vi ser frem til en
række gode panel-debatter igen i år, og håber, at rigtig mange vil
komme op og være med.

Folkemøde i
Allinge 13.-16. juni
2013.

