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Kalender
Kl. 15 i Rønne Bio
Gratis offentligt lysbilledforedrag for alle interesserede om Jørn Utzon
ved fotograf Flemming Bo Andersen. Billetter kan reserveres på Rønne
Bios hjemmeside. Arkitektforeningen byder på en kop kaffe/the.
Kl. 19 på Rønne Theater
Regionskommunen uddeler årets arkitekturpriser.
Alle interesserede er også her velkomne, og det er ikke nødvendigt med
tilmelding

Siden sidst
LAG Bornholm og BBS har den 18. september ansat cand. Scient. Rikke
Brandt Brogaard som ”landdistriktscoach”. Rikke, der kan bistå
lokalsamfundene på forskellig vis, vil tiltræde den nye stilling først i det nye
år. Hun er ansat som led i den bornholmske landdistriktspolitik (vedtaget nov.
2006) og skal i samarbejde med BRK og BBS arbejde med lokal demokrati og
udvikling ved:
o

o

o

at få et overblik over og formuleret en samlet strategi for
borgerinddragelse, herunder brugerdemokrati, lokaldemokrati og
projektdemokrati, som anbefalet af regeringens tænketank om
nærdemokrati, sept. 2005. Serviceeftersynet kan også bruges til at afdække
evt. behov for kompetenceudvikling af de borgere, der er medlemmer af
diverse råd.
blandt øens borgerforeninger tf få afdækket evt. interesse for varetagelse af
yderligere kommunale opgaver, der set fra regionskommunens side med
fordel kan uddelegeres til borgerforeninger, udover de allerede
uddelegerede opgaver (Juleudsmykning, Sct. Hans bål, pasning af
offentlige beplantninger, strandrensning mv.). Evt. udlægning af flere
opgaver til borgerforeninger skal dog ske på et individuelt grundlag, så
alene borgerforeningerne med interesse herfor og den fornødne kapacitet
vil blive omfattet.
tilbud til de bornholmske lokalområder om at få teknisk assistance til at få
udarbejdet en lokal udviklingsplan, der kan være med til at gøre området
mere attraktivt for bosætning, erhvervsudvikling, foreningsliv, turister mv.
(uddrag af Den Bornholmske Landdistriktspolitik, nov. 2006)
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