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Vælgermøde i Aakirkeby hallerne kl. 19.00.
Mød gerne talstærkt op!

Oktober 2009

Idéer møder penge. Fundraising dag for
borgerforeninger og andre projekt-magere.
Endelig dato vil blive meldt ud i slutningen af
året.

BBS arrangerer vælgermøde i
Aakirkebyhallerne.
Nogle lokalsamfund har velbesøgte vælgermøder her op til
kommunalvalget. Men mange lokalsamfund har oplevet, at det
kan være svært at trække folk til huse. Derfor har BBS siden
starten arrangeret fælles vælgermøder, hvor folk fra hele øen
kan komme og møde politikerne – centralt placeret i Aakirkeby
hallerne.

Vælgermøde i
Aakrikebyhallerne
tirsdag den 3.
november kl 19.00

Oplægget til politikerne denne aften tager sit afsæt i de
spørgsmål, der blev stillet på årets landdistriktsforum, og de
svar og anbefalinger, der kom ud af mødet, hvor ca. 50
engagerede borgere diskuterede borgerinvolvering og lokal
udvikling.
Vælgermødet starter kl. 19.00, og der vil blive serveret kaffe
og kage.
Tilmelding ikke nødvendig.

Landdistriktsforum 2009: Borgerinvolvering og
lokal udvikling.
Årets landdistriktsforum blev holdt på Kannikegård den 30.
september. Der var indlæg ved Jørgen Hammer, BBS, Ole
Olsen, Landsforeningen af Landsbysamfund samt ved
borgerforeningsrepræsentanter fra Tejn og Hasle. Oplæggene
handlede om den vanskelige men nødvendige proces, som
borgerinddragelse er. Jørgen Hammer påpegede, at der i dag,
6 år efter kommunesammenlægningen på Bornholm, lyder
stadig flere kritiske røster fra borgere, der føler sig overhørt.
Aftenen indeholdt også café-diskussioner om kommunikation,
åbenhed og tillid, om processer, hjælp til selvhjælp, og om der
er en grænse for lokale ressourcer. Café-grupperne blev bedt
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.

Referat fra
landdistriktsforum
den 30. september
2009

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

om at komme med anbefalinger til politikere og embedsværket
men også til, hvad vi selv som borgere kan blive bedre til.
Der kom mange forslag og anbefalinger fra grupperne, som er
samlet i det fyldige referat, der kan findes på www.lagbornholm/Nyheder . Overordnet set pegede mødet på
vigtigheden af dialog (og ikke kun information), og af en tidlig
inddragelse. Der var et udbredt ønske om at ’blive taget med
på råd’ på en formaliseret måde. Det skal ikke være 30 gange
om året til ’brandslukning’, men en fremadrettet proces der
skal fokusere på de større temaer, hvor der skal tages
beslutninger i det kommende år. Vi vil som borgere gerne ytre
os om de store linjer i vigtige temaer som energi, skole og
udviklingsstrategier, for at nævne nogle få eksempler.

Fundraising for borgerforeninger og andre ildsjæle
LAG-Bornholm er i gang med at planlægge et
heldagsarrangement i marts 2010, med deltagelse af
repræsentanter fra forskellige fonde og råd. Hver oplægsholder
giver et kort oplæg om, hvilken slags projekter netop deres fond
gerne vil støtte, og hvordan en ansøgning til dem skal se ud. Efter
frokost laver vi en slags ’projekt-café’, hvor deltagerne kan
cirkulere rundt mellem de forskellige borde og få snakket om
deres projekter i forhold til de konkrete funds-muligheder (=gratis
rådgivning).
Mulige oplægsholdere er Lokale- og anlægsfonden, Friluftsrådet,
Indenrigs- og Socialministeriet, Fritids og kulturpuljen (BRK),
Sparekassen Bornholms Fond og Brødrene Larsen’s legat, m. fl.
Arrangementet henvender sig til borgerforeninger og andre
interesserede, der har konkrete projekt-ideer, de har brug for at
søge penge til at kunne føre ud i livet. Efter fundraisingarrangementet kan de enkelte borgerforeninger trække på
landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard med henblik på at få
hjælp til at skræddersy en opfølgning på deres projekt-ideer.
Interesserede borgerforeninger opfordres til allerede nu at sende
en mail med projekt-ideer og temaer, sådan at vi bedre kan sikre
os, at fundraising-dagen bliver så relevant som mulig. Rikke
Brandt Broegaard, landdistriktscoach i LAG-Bornholm kan
kontaktes på telefon 2037 6370, e-mail rbb@lag-bornholm.dk.
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Heldagsarrangement med
oplæg fra
forskellige puljer
og fonde, marts
2010.

