Nyhedsbrev 31
Kalender
13. marts: Idéer møder penge. Fundraising dag for
borgerforeninger og andre projekt-magere,
Snorrebakken, kl. 10-15. Tilmelding senest 3/3 til
rbb@lag-bornholm.dk eller på 2037 6370.
22. april:

Januar 2010

Generalforsamling for BBS i Kærnehuset på Torvet i
Allinge kl. 19.00. BBS byder på Kaffe.
Borgerinddragelse vil være et hovedtema i
debatten, hvor også kommuneplanen forventes at
komme til at fylde noget.

’Ideer møder penge’ - fundraisingdag for
borgerforeninger og andre projektmagere.

Fundraisingdag på
Snorrebakken
lørdag den 13.
marts kl. 10-15.

LAG-Bornholm har arrangeret en fundraising-dag, hvor
borgerforeningsmedlemmer, andre foreningsrepræsentanter
og ildsjæle i al almindelighed kan komme og høre om hvordan
’den gode ansøgning’ ser ud, set fra dem der sidder på den
anden side af skrivebordet og behandler ansøgningerne. Det
bliver lørdag den 13. marts 2010 fra kl. 10 til 15, på
Snorrebakken. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.
Repræsentanter fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet
kommer og fortæller om de puljer, de bestyrer, og hvilke typer
af projekter, de særligt gerne vil støtte og hvordan en
ansøgning til dem skal se ud. Lokale fonde som Sparekassen
Bornholms Fond og Brødrene Larsens Legat er også blevet
inviteret, men har endnu ikke konfirmeret deres deltagelse.
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 fonds-muligheder
(=gratis rådgivning).
Det er gratis at deltage, men af hensyn til bestilling af frokost
er der tilmeldingsfrist onsdag den 3. marts 2010. Kontakt
landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard rbb@lagbornholm.dk eller 20 37 63 70.

BBS generalforsamling 2010
Allinge-Sandvig Borgerforening byder velkommen til AllingeSandvig og orienterer kort om området og hvilke initiativer,
der er i gang. Den ordinære del af generalforsamlingen
indeholder valg af ordfører, referent og stemmetæller;
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
generalforsamling i
Kærnehuset i
Allinge torsdag den
22. april kl 19.00

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

formandens årsberetning for 2009, indkomne forslag,
herunder diskussion af et oplæg til retningslinjer for udpegning
af repræsentanter til forskellige brugerråd (se nedenfor). Efter
den ordinære del af generalforsamlingen vil borgerinddragelse
igen i år være et hovedtemaet i debatten, hvor også
kommuneplanen forventes at komme til at fylde noget.
Retningslinjer for de af BBS udpegede repræsentanter
i diverse brugerråd/udvalg/repræsentantskaber mv.
(I det følgende kaldet brugerråd)
Flere og flere virksomheder og institutioner får øjnene op for
fordelene ved at have brugerråd, hvori også BBS er
repræsenteret.
Det kræver af os, at vi forbereder os til opgaverne i
brugerrådene, og at vi sikrer, at repræsentanterne har et
mandat fra Samvirkets generalforsamling.
For tiden er BBS repræsenteret i følgende institutioner og
virksomheders brugerråd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bofa ved Alex Andersen, Nylars Borgerforening
Østkraft ved Bo Johansen, Rutsker Sogneforening
Forsyningsvirksomheden ved Jørgen Hammer, Nyker
Borgerforening
Biblioteket ved Finn Brædstrup Carlsen, Rønne Byting og
Charlotte Munch Fassel, Nyker Borgerforening
Følgegruppen omkring Arkitekturpolitik ved Henriette
Howalt, Gudhjem By- og Mindeforneing
Kulturmiljørådet ved Jens Holger Kofod, Byforeningen
Svanekes Venner og Henriette Howalt, Gudhjem By- og
Mindeforening
LAG Bornholm ved Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening
(valgt på LAG Borholms generalforsamling)
Og på vej er TV2

For at sikre, at alle repræsentanter har et mandat fra
generalforsamlingen, indstiller formanden:
•
•

At formanden bemyndiges til at udpege repræsentanter ad
hoc
At de af formanden midlertidigt valgte repræsentanter på
førstkommende generalforsamling må stille op sammen
med andre, der måtte ønske at opstille til posten.
2

Forslag til
retningslinjer for
udpegning af
repræsentanter til
brugerråd

•
•

•

•

•

At alle repræsentanter er på valg hvert andet år med
mulighed for genvalg. Der foreslås valg til alle brugerråd i
alle lige år, første gang i 2010.
At medlemmer, der ønsker at opstille op til en post som
repræsentant for BBS, men er forhindret i at deltage i
generalforsamlingen, skal dog kunne opstilles på grundlag
af en skriftlig ansøgning stilet til formanden senest en uge
inden generalforsamlingen,
At de udpegede repræsentanter forventes at deltage på
BBS’ årlige generalforsamling og her giver en orientering
om, hvilke hovedpunkter der har været berørt og hvad der
har været deres holdninger på vegne af BBS. Det skal
sikre, at generalforsamlingen holdes orienteret om
arbejdet i brugerrådene og eventuelt kan komme med
ønsker og kommentarere til arbejdet. De kommentarer og
ønsker, som fremgår af referatet for generalforsamlingen,
skal de valgte repræsentanterne siden have som
udgangspunkt for deres videre arbejde.
Er en repræsentant for et brugerråd forhindret i at komme
til en generalforsamling, kan vedkommende dog aflevere
en skriftlig beretning til formanden senest en uge inden
generalforsamlingen, som formanden vil læser op.
Hvis en repræsentant ikke deltager i BBS`
generalforsamling og ikke har afleveret en skriftlig
beretning står det generalforsamlingen frit for at udpege
en anden repræsentant til det pågældende brugerråd.
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