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Kalender
BBS generalforsamling: Tirsdag d. 8. april 2014 kl. 19.
Medlemsforeninger, der gerne vil lægge lokaler til, og ikke
tidligere har gjort det, må gerne melde sig på banen.
Folkemøde: 12.-15. juni 2014. BBS er med igen i
Landdistrikternes Telt
Budget 2014
Det så under budgetbehandlingen længe ud til, at vi ville komme til at
beholde F&K puljen uændret (og pristalsreguleret) men stod til at miste
juletræspengene. I allersidste øjeblik bliver der dog stillet forslag om at
fastholde juletræspengene til lokalsamfundene for at udgå en "sort jul".
Så kommunalbestyrelsen har behandlet os fornemt i forbindelse med
de svære budgetforhandlinger, der har berørt andre områder negativt.
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Lokalpuljen under Fritid og Kultur, hvorfra der kan søges om midler til
konkrete projekter, vil fortsat blive administreret og uddelt af Lokalrådet,
men puljen er blevet reduceret. Den startede i 2011 med ½ mio. kr. der
siden er blevet pristalsreguleret. Denne pristalsregulering er blevet
sparet væk, så puljen på ny er nede på ½ mio. kr.
Aftale mellem BBS og Fritid, Kultur og Forebyggelsesudvalget
En revision af F&K aftalen, mellem BBS og Fritid, Kultur og
Forebyggelsesudvalget om midler til fordeling mellem
borgerforeningerne for varetagelse af opgaver, der tidligere blev løst af
de fem gamle kommunen, faldt på plads i oktober. Aftalen fra 2004
indeholder i § 3 en bestemmelse om, at fordelingsnøglen skal revideres
hvert tredje år. Da det ikke hidtil var sket, var det på tide, at der blev
taget højde for de ændrede befolkningstal i de enkelte lokalsamfund.
Ud over det, er der foretaget ganske få sproglige og faktuelle rettelser,
der ikke har påvirket aftalens grundindhold.

Fritids og
kulturaftale
revideret.

Kursus om lokalområdeudvikling
Kurset ”Når udkanten er midtpunkt. Lokale ressourcer i spil” blev i
foråret annonceret bl.a. via mail til BBS’s medlemsforeninger og via
annoncer i Bornholms Tidende. Både i Klemensker og i Nexø havde en
gruppe borgere lyst til at være med. De har nu været samlet 4 gange til
kurser om og med projektudvikling. Gruppen i Klemensker arbejder
under titlen ”KLASK” (Kultur, Leg, Aktivitet og Sammenhold i
Klemensker) med at skabe en multiaktivitetspark. I Nexø blev et byting
for alle Nexøs mange foreninger og sammenslutninger prioriteret meget
højt. Dette initiativ lever nu videre i regi af Nexø Borgerforening og
Erhvervsgruppe Øst, som begge er repræsenteret i gruppen. Konkret
bruges kræfterne i Nexø-gruppen nu på at undersøge muligheder for at
forskønne det kommunalt ejede grønne område nord for havnen – der
drømmes bl.a. om laguner, bystrand og stisystem med adgang for
kørestolsbrugere.

Kursus om lokal
udvikling i Nexø og
Klemensker

Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der a fspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.
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Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

Kurset afholdes af LAG-Bornholm i samarbejde med BRK og er støttet
af NaturErhverv og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters
Landdistriktspulje. Sidstnævnte har givet et mindre beløb til ’startpulje’
til hver af projektgrupperne, der nu skal i gang med fundraising. Kurset
afsluttes i starten af 2014.
Fondsmesse 2013
Europe Direct Bornholm, LAG-Bornholm og Bornholms Vækstforumsekretariat indbød den 18. september 2013 til Fondsmesse. I år var
fokus på 5 af de kommende EU-programmer, som det kan være
relevant for større erhvervs-, kultur-, uddannelses- og sundhedsaktører
at søge. Fondsmessen var velbesøgt med over 100 tilmeldte.
Arrangørerne forventer at Fondsmessen 2014 kommer til at henvende
sig mere til foreninger, der ønsker at sætte forskellige lokale projekter i
gang.
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