Nyhedsbrev nr. 29
I sidste nyhedsbrev inviterede BBS til et aftenmøde om borgerinddragelse
onsdag den 2. september 2009 kl. 19 i Gudhjem Mølle. Det var planen at kunne
orientere om juni måneds temadag om borgerinddragelse for
kommunalbestyrelsen, hvor landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard havde
forberedt et oplæg. Desværre blev temadagen for kommunalbestyrelsen aflyst og
der er endnu ikke kommet en ny dato for temadagen. Derfor vælger vi nu at
aflyse aftenmødet, særligt fordi borgerinddragelse også er et af hovedemnerne
på årets landdistriktsforum, som afholdes på Kannikkegård den 30. september.

Nyker, 27. august 2009

Aflysning af
aftenmøde den 2.
september kl. 19 i
Gudhjem Mølle.

Uden at det er helt på plads, er det forventningen, at behandlingen af oplæg til
en politik om borgerinddragelse på Bornholm først vil blive taget op efter
kommunalvalget. Der er på næste års kommunalbudget et forslag om at afsætte
penge til at arbejde med borgerinddragelse. Hvornår diskussionen kommer op,
afhænger dog af hvad kommunalbestyrelsen beslutter.
På landdistriktsforum på Kannikkegård, den 30. september kl. 16:30 til 21:30 vil
et af hovedemnerne som nævnt være borgerinddragelse og
landdistriktsudvikling. Der vil blive budt på en bid mad og noget at drikke
undervejs. Der bliver forskellige oplæg om landdistriktsudvikling og
borgerinddragelse, og der vil blive rig lejlighed til at diskutere og komme med
forslag. Det endelige program forventes at ligge færdigt i næste uge.

Landdistriktsforum
på Kannikkegård
den 30. september
kl. 16:30 til 21:30.

Tovholder-funktionen for Realdania projektet ”Mulighedernes Land” er i løbet
af sommeren blevet flyttet fra Teknik og Miljø til Regional Udvikling. Den nye
tovholder fra Regional Udvikling, Niels Chresten Andersen, vil præsentere sig
på mødet og give et kort resumé af sagsforløbet og status for projektet, samt
motivet for valget af indlandsbyerne. Han vil også sige lidt om hvad der er
planlagt for at sikre en bedre og mere tilstrækkelig kommunikation i fremtiden.

Realdania
”Mulighedernes
Land”

Endelig står der også en appetitvækker til fundraising på programmet. Jørn
Christoffersen fra Lokale- og Anlægsfonden kommer og fortæller om hvad
fonden støtter, hvordan man søger, og hvordan ”den gode projektansøgning” ser
ud fra deres side af skrivebordet. Han har lovet at komme med 10 gode råd til
borgerforeninger, der vil søge Klublokale og værestedspuljen.
Landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard vil give en kort oversigt over
udvalgte fonde, der kunne være relevante for borgerforeningsprojekter. Endelig
vil et fundraising-seminar i LAG-regi blive annonceret, samt en fundraisingseminar-dag for interesserede borgerforeninger.

Fundraising

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

Indbydelse til nyt møde om tomme helårshuse i byerne.
BBS’ medlemsforeninger inviteres til at deltage i et nyt møde om tomme
helårshuse i byerne. Det er Regionskommunen der arrangerer, og mødet er
planlagt til uge 39 eller 40. Endelig dato, tid og sted følger snarest.

Møde om tomme
helårshuse i uge 39
eller 40.

Oplæg om borgerinddragelse – til orientering.
En af landdistrikscoachens første opgaver var at se på borgerinddragelse på
Bornholm (som starten på det serviceeftersyn, der nævnes i
landdistriktspolitikkens handlingsplan), samt via Kommunernes Landsforenings
Demokrati-program og andet materiale orientere sig i hvordan man har grebet
borgerinddragelse an i andre danske kommuner. På denne baggrund, og på
baggrund af diskussionen efter oplægget på BBS’ generalforsamling,
formulerede Rikke Brandt Broegaard i samarbejde med BBS’ bestyrelse et
spørgeskema om erfaringer med og forslag til modeller for borgerinddragelse,
der blev sendt ud til alle 29 borgerforeninger/byting på Bornholm. På grund af
den tidsplan kommunalbestyrelsen på det tidspunkt havde meldt ud, skulle det
gå hurtigt, og der var en ret kort svar-frist. Der var måske derfor kun 10
borgerforeninger, der svarede? Tak til Bølshavn, Gudhjem, Hasle, Klemensker,
Listed, Nexø (handelsforening og borgerforening), Nyker, Svaneke og
Vestermarie for at tage tiden til at svare.
Oplægget til kommunalbestyrelsen (som var 2. halvdel af et notat, der blev sendt
ud af Regional Udvikling til alle kommunalbestyrelsens medlemmer forud for
det planlagte temamøde den 18. juni) bygger både på de svar, der kom på
spørgeskemaet, samt eksisterende litteratur, andre kommuners hjemmesider og
den nyeste forskning på området. Det er et oplæg til debat, der søger at
formulere lokale erfaringer med borgerinddragelse, ud fra de input der er
kommet fra borgerforeningerne. Det søger også at formulere
borgerinddragelsesmuligheder og centrale elementer i borgerinddragelse fra
erfaringer fra hele landet, som med fordel kan debatteres principielt. Det er
således ikke nødvendigvis LAG-Bornholms holdning til borgerinddragelse,
papiret udtrykker. Oplægget er vedhæftet som en word-fil til orientering.
Kommentarer og reaktioner modtages meget gerne. Kontakt Rikke Brandt
Broegaard på rbb@lag-bornholm.dk eller på telefon 2037 6370.
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Oplæg om
borgerinddragelse
- til orientering.

