BBS nyhedsbrev 45, december 2014
Kalender
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
2015 byder på:
Dialogmøde om Bornholms Frivillighedspolitik:
BRK inviterer til dialogmøde torsdag den 22. januar 2015
kl. 16.00 - 20.00 i Aakirkeby-Hallerne.
Mødet byder på eksterne indlægsholdere og en orientering om
den gennemførte borgerpanel-undersøgelse om frivillighed,
der vil blive vendt ved bordvise samtaler.
BBS generalforsamling: Torsdag d. 23. april 2015 kl. 19.
i Klemensker-Hallens Cafeteria.
Folkemøde: 11.-14. juni 2015. BBS er med igen i
Landdistrikternes Telt

Økonomi- og Planudvalget godkendte på sit møde den 9.
december formeldt aftalen mellem BRK og BBS om den nye
Lokalsamfundspulje på 1,2 mio. kr. i 2015.
En mindre del af puljen, har vi aftalt, skal sikre, at de foreningsejede
medborgerhuse får uændrede økonomiske vilkår i 2015. Resten er
aftalt fordelt med 30% ligeligt til alle 28 lokalsamfund og 70% fordelt
efter indbyggertal i lokalsamfundene. Midlerne må i lokalsamfundene
bruges frit, så længe de alene går til almennyttige og ikke
konkurrenceforvridende formål og der årligt indsendes revideret
regnskab i starten af april til BBS´ kasserer for det foregående års brug
af midlerne. Aftalen skal genforhandles i 2015 når medborgerhusenes
økonomiske vilkår for 2016 og frem er afklaret.

Ny
Lokalsamfundspulje

Den hidtidige - og i 2013 ajourførte - Aftale mellem Fritids- og
Kulturudvalget og BBS fortsætter uændret.
Midlerne i denne aftale fra 2014 bliver fordelt med 2% til BBS, 18%
ligeligt til alle 28 lokalsamfund og 70% fordelt efter indbyggertal i
lokalsamfundene. For denne pulje, der primært har sigte på at støtte
flagning, udsmykning, byfester, musikarrangementer mv., gælder
tilsvarende vilkår som nævnt under Lokalsamfundspuljen.

Fritids- og
kulturpuljen
fortsætter

LAG Bornholm er den 4. december 2014 af Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter blevet godkendt for perioden 2014-2020.
Samtidig er der meldt ud, at Bornholm også får status som FLAG
(fiskeriLAG) med en samlet årligt ramme på ca. 2,5 mio.
støttekroner.

LAG Bornholm
godkendt 2014-20

LAG´ens indsatsområder vil på jobskabelsesområdet have fokus på:

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

 Bioøkonomi
 Oplevelsesøkonomi
og endelig er der, hvad angår øens tiltrækningskraft som bo-, opholdsog oplevelsessted, fokus på:
 Kultur, identitet og sociale mødesteder
Første ansøgningsfrist forventes at ligge ved udgangen af 1. kvartal
2015.
Årets landdistriktspris 2015
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lukket op for indstillingen
af kandidater til næste års landdistriktspris. Hvis du har emner i
tankerne, vil det være fint, hvis du vil indstille den eller disse på linket
nedenfor. Og husk endelig, at det, at man har været indstillet til prisen
før, ikke betyder, at man ikke kan blive indstillet igen.
http://www.livogland.dk/nyheder/kender-aarets-ildsjael-aaretsivaerksaetter-saa-tid-indstille
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