Nyhedsbrev nr. 28

Borgerinddragelse: Aktiviteter og tidsplan
Der er allerede nogle borgerforeninger/byting, der har
svaret på landdistriktscoachen’s spørgeskema, som blev
udsendt i begyndelsen af måneden. Husk at sidste frist for
svar er 1. juni, for at Rikke skal kunne nå at indarbejde
kommentarerne i et oplæg til kommunalbestyrelsen.
På generalforsamlingen var der positiv stemning for at holde
et aftenmøde om borgerinddragelse for borgerforeningerne,
så vi kunne diskutere forskellige modeller for inddragelse og
forskellige konkrete ønsker mere i dybden. BBS inviterer til
et sådant møde onsdag den 2. september, i Gudhjem Mølle,
Møllebakken 4c, fra kl. 19 til 22. Der vil blive serveret et
stykke kage og en kop kaffe/the. Af hensyn til bestilling af
kage, må I meget gerne tilmelde jer til Rikke (mobil
20376370 eller e-mail rbb@lag-bornholm.dk) senest
mandag den. 31. august.
På generalforsamlingen blev der også nævnt et muligt
borgermøde mellem borgerforeninger (og borgere i al
almindelighed) og kommunalbestyrelsens politikere. Dette
møde er nu planlagt til den 30. september. Reservér dagen
allerede nu. Det planlagte tidspunkt er foreløbig fra kl. 19 til
22, men det ligger endnu ikke fast, om mødet måske starter
allerede kl. 17, for også at indeholde en lille appetitvækker
til fundraising, særligt møntet på borgerforeningerne.
I forlængelse af oplægget fra Landsforeningen for Bygningsog Landskabskultur kan vi oplyse at ønsker man at modtage
deres gratis nyhedsbreve, kan det ske på hjemmesiden
www.byogland.dk. Ønsker man at abonnere på foreningens
blad By & Land, som udkommer 4 gange om året, kan det
ske på hjemmesiden www.byogland.dk, men bladet koster
kr. 75,-/år.
Hjemmesiden har fået et nyt ”faneblad” med titlen
borgerinddragelse. Dette punkt kommer bl.a. til at indeholde
det materiale, landdistriktscoachen sender ud til
borgerforeningerne om emnet. Hvis nogen borgerforeninger
har oprettet en hjemmeside for deres lokalsamfund og
ønsker at BBS’ hjemmeside skal linke til denne, må I meget
gerne sende linket til rbb@lag-bornholm.dk. Rikke arbejder i
øjeblikket på at opdatere hjemmesiden.
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