Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Oktober 2002

Nyhedsbrev nr. 1
Et flertal af de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger har i det forløbne halve år
bakket op om tanken bag Samvirket og i det følgende bringes bestyrelsens første
nyhedsbrev:

Kalender
Søndag den 27. oktober 2002 debatmøde kl. 10.00 om ”Identitet Bornholm” for alle på
Svanekegården. Oplæg ved Thomas Thors, kommende regionsborgmester, Carsten
Madsen, chefredaktør Berlingske Tidende, Preben Harris, sceneinstruktør m.fl.
Tirsdag den 12. november 2002 B.B.S. fællesmøde kl. 19.30 for alle
medlemsforeninger på Bolsterbjerg. Som indlægsholder er indbudt Bjarne Kirkegaard,
kommende formand for kultur- og fritidsudvalget, som i regionsrådet får den formelle
kontakt til foreningerne. Program for aftenen er vedlagt.
Torsdag den 27. marts 2003 generalforsamling kl. 19.30 i Uddannelsescenter
Snorrebakken i Knudsker. Indlæg ved Thomas Thors, kommende regionsborgmester.
Dagsorden for aftenen udsendes én måneds tid inden generalforsamlingen.

Hidtidige aktiviteter
B.B.S. bestyrelse har indtil videre
• afholdt 4 bestyrelsesmøder,
• været arrangør af vælgermødet i Aakirkebyhallerne den 22. maj op til regionsvalget,
• været medarrangør af Landdistriktsforum på Kannikegård den 29. august,
• haft møde med Bjarne Kirkegaard den 8 september
B.B.S. er repræsenteret med
• en næstformand i bestyrelsen for Leader+ (J. Hammer, Nyker)
• et medlem i Det regionale Strukturfondsudvalg (Christian Dahl, Vestermarie)

Mål og aktiviteter
Med henblik på en forelæggelse den 12. november 2002 har bestyrelsen formuleret
følgende hoved- og delmål med sit virke, og beskrevet, hvorledes de søges fremmet i
aktuelle sammenhænge.

Hovedmål
At medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at
arbejde, bo og leve i.

Delmål
•

At løbende afdække fælles interesser blandt medlemsforeningerne gennem
mødevirksomhed og at sikre mandat til aktuelle initiativer fra Samvirkets
generalforsamling.

•
•
•

At søge hovedformålet sikret og aktuelle initiativer gennemført i en dialog med
Regionskommunen.
At sikre en fokusering på landdistrikternes forhold generelt, så udviklingen ikke præges
af centralisering på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikterne.
At søge Samvirket repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan
repræsentere de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger med en (eller flere) af
generalforsamlingen udpeget repræsentant (-er).

Aktuelle programpunkter i bestyrelsen
• Beskrive de arbejdsområder, der ønskes løst af B.B.S. på vegne af borgerforeningerne
•
•

i forholdet til Regionskommunen og i forholdet til medlemsforeningerne.
(Søges afklaret på fællesmøder og de årlige generalforsamlinger)
Synliggøre livskvaliteten og de egnsspecifikke træk i de bornholmske samfund og
fokusere på regionale produkter, herunder kunsthåndværk og lokale kvalitetsfødevarer
(søges gjort gennem et Livsstilmagasin udgivet af Leader+ i samarbejde med B.B.S.)
Fremme teknologiudviklingen i de bornholmske bysamfund Der arbejdes bl.a. med
tanker om at sikre alle de bornholmske by- og lokalsamfund en egen hjemmeside,
sikre uddannelse af lokale web-ansvarlige og give mulighed for et fælles debatforum i
det nye medie. Det bemærkes, at oplægget foreløbigt er på idé-stadet (søges gjort i
samarbejde med Amtet gennem EU programmet ”Nyskabende aktiviter”)

Anbefalinger
Der er i Sammenlægningsudvalget endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan kontakten
imellem regionskommunen og de enkelte borgerforeninger og BBS skal sikres. Emnet vil
blive drøftet på fællesmødet den 12. november 2002.
Men interessen for en mere formel kontakt med borgerforeningerne og BBS beror i høj
grad af måden, by- og lokalsamfundene griber sagen an på. Det vil være strategisk rigtigt
i lyset af den kommende kommunestruktur at sikre, at der i de enkelte byer og
lokalsamfund etableres netværk mellem alle lokale foreninger, institutioner og
erhvervssammenslutninger, og at man etablerer et fælles talerør i spørgsmål, der griber
ind og berører flere sektorområder.
Det må være op til hver enkelt by eller hvert enkelt lokalsamfund at afgøre formen og
indholdet og vælge, om det skal være den hidtidige borger-, by- eller sogneforeningen der
skal være talerøret, eller man vil vælge at kalde sit ”bredt favnende talerør” for fællesråd
eller noget helt tredje.
Der henvises i denne sammenhæng til de initiativer, der er taget eller er ved at blive taget i
f.eks. Svaneke, Aakirkeby og Nyker. På mødet den 12. november 2002 vil Mogens
Aggerholm på vegne af Aakirkeby Fællesråd og Svend Gunnar Kofoed-Dam på vegne af
Svaneke Fællesråd redegøre for erfaringerne med dannelsen af fællesråd.

Bestyrelsen
Jørgen Hammer, Nyker, jh@hammerdesign.dk , formand
Jørgen Jespersen, Gudhjem, næstformand
Niels Munch, Rø, namnygaard@hotmail.dk
Benedikte Lauritsen, Klemensker, benelaurids@privat.dk
Bernt Pedersen, Aarsballe, holmegaar.6@get2net.dk

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Program for
fællesmøde den 12. november 2002
kl. 19.30
på Bolsterbjerg
• Velkomst ved Jørgen Hammer, formand for B.B.S.
• Indlæg ved Bjarne Hartung Kirkegaard,
formand for det kommende Kultur- og fritidsudvalg under
Regionskommunen med den formelle kontakt til borgerforeningerne
• Indlæg ved Mogens Aggerholm, Aakirkeby Fællesråd
• Indlæg ved Svend Gunnar Kofoed-Dam, Svaneke Fællesråd
Pause med kaffe og kage
• Debat om lokale fællesråd og forholdet til Regionskommunen
• Forslag og idéer til bestyrelsen
• Eventuelt
Vel mødt !

Pris for kaffe og kage: 30 kr/deltager, der opkræves under mødet.

