BBS nyhedsbrev 46, april 2015
Kalender
Glædelig påske
BBS generalforsamling: Torsdag d. 23. april 2015 kl. 19.
i Klemensker Fritidscenter, Lindevej 25 (overfor Brugsen).
Dagsorden i h. t. vedtægterne.
Høringsfrist frem til mandag den 27.4. Se nedenfor
Folkemøde: 11.-14. juni 2015. BBS er med igen i
Landdistrikternes Telt

Reviderede regnskaber for 2014 bedes inden medio april
indsendt til BBS´ kasserer pr. mail til bo.johansen@brk.dk eller
til Ellevej 46, Sorthat, 3700 Rønne.

Send reviderede
regnskaber til BBS
inden medio april

De af medlemsforeningerne indsendte reviderede regnskaber skal
indeholde oplysninger om de modtagne puljemidler (Fritids- &
Kulturpuljen, Juletræspengene og eventuelle Strandrensningspenge)
og det skal af regnskabet fremgå, at pengene er gået til almennyttige
formål.
BBS indsender inden udgangen af april regnskaberne samlet til
sekretariatet i BRK. Sekretariatet fremsender på det grundlag inden
medio maj midlerne fra Fritids-& Kulturpuljen og fra den nye
Lokalsamfundspulje samlet til BBS (Juletræspengene indgår i
Lokalsamfundspuljen). BBS ved kassereren Bo Johansen fordeler
efterfølgende de udbetalte puljemidler til de af medlemsforeningerne
anviste konti i overensstemmelse med de aftalte fordelingsnøgler.

Oplys BBS om det
kontonummer
puljemidlerne skal
indsættes på.

Hvis alle husker at sende regnskaber ind til tiden, er der håb om, at
alle får deres penge inden udgangen af maj.
Bemærk, at puljemidlerne for 2015 vil bortfalde for de
medlemsforeninger, der ikke afleverer reviderede regnskaber.
NOTE: Vang grundejerforening, der har forskudt regnskabsår, indsender seneste reviderede
årsregnskab.

Kommuneplantillæg om detailhandelen på Bornholm er i høring.
I mail af 30.3.2015 har BBS´ orienteret om ovenstående høring og det
høringssvar BBS afgav i 2014 i forbindelse med kommunens ønske
om at ændre Kommuneplan 2009, så der blev plads til nye
detailhandelsforretninger i områder, der krævede ændringer i den
gældende kommuneplan.

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

BBS´ høringssvar byggede på
 at vi har et vigende befolkningstal - og har haft en stagnerende
turisme, der dog nu er svagt stigende
 at nye detailhandelsbutikker derfor kun kan etableres ved at
tage omsætning (op til 200 mio.kr.) fra bestående butikker
 at placeringen af op til 6 nye områder til detailhandel i Rønne
(og et i hhv. Aakirkeby, Nexø og Allinge) bærer præg af et
ønske om at centralisere handelen i Rønne
 at en afledt omsætningsnedgang i alle bestående
dagligvareforretninger kan udløse en uønsket butiksdød, der
især vil ramme de mindre samfund med kun én
tilbageværende dagligvareforretning,
 at de foreslåede placeringer ikke understøtter de bestående
bycentre (bortset fra Allinge) men er placeret i byernes periferi,
hvilket fremmer afhængigheden af bil og derved ikke fremmer
det bymiljø, vi anbefaler i turismesammenhæng.
 at de aktuelle kæder repræsenterer discountforretninger med
et fast standardiseret varesortiment, der ikke efter det oplyste
vil være åbne for salg af bornholmske produkter og derfor ikke
understøtter en turismestrategi, der ønsker at gøre Bornholm til
en spændende og anderledes turistdestination med strejf af en
egen kulturel identitet.
Indsigelsen blev ikke imødekommet og nu er der i kommuneplantillægget sikret plads til en stribe nye supermarkeder, hvoraf flere nu
tilbydes plads i områder, der ikke tidligere var udlagt til detailhandel i
Kommuneplan 2009. Flere af de nye udlæg til detailhandel kan man
ydermere med god grund anfægte lovligheden af.
Indsigelser mod planforslaget skal være fremsendt senest den 26. maj 2015 til Teknik og
Miljø vil næppe have effekt, da der er flertal i kommunalbestyrelsen for kommuneplantillægget.
Indsigelse mod planforslaget kan dog også ske efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, og her
kan der udelukkende klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at man f.eks. kan klage,
hvis man mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.
Der kan derimod ikke klages over, at kommunalbestyrelsen efter vores opfattelse burde
have truffet en anden afgørelse.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Hvis vi
klager, skal vi betale et gebyr på kr. 500. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra
offentliggørelsesdatoen. Kommuneplantillægget er offentliggjort 30. marts 2015.

Da vi kun har fire uger til at reagere i, må BBS bede om en
tilbagemelding inden søndag den 12. april, om man ønsker BBS
skal reagere på Kommunetillægget.
Udkast til klage til Natur- og Miljøklagenævnet (planlovens §58) vil
blive sendt til medlemsforeningerne inden fremsendelsen, men vi tør
ikke love, at det sker i god tid inden sidste frist for indgivelse af
klagen, der er mandag den 27.4.

Skal BBS indgive
en klage på vegne
af medlemsforeningerne?

