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Kalender
12. maj
Møde om borgerdialog og tidlig inddragelse.
Onsdag den 12. maj kl. 19 i Pedersker
Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56.
31. maj
Frist for høringssvar til kommuneplanen til BRK
Generalforsamling 2010
På generalforsamlingen i Bornholmske Borgerforeningers Samvirke i
Kærnehuset i Allinge den 22. april blev formanden Jørgen Hammer, Nyker
Borgerforening, genvalgt. Af borgerforeninger, der afgår efter alfabetisk
rækkefølge, udtrådte Rø Borgerforening og Rønne-Knudsker Byting og blev
erstattet af Ole Jørgensen fra Snogebæk Fællesanliggender og Jesper Fink
fra Stenseby og Omegns Borgerforening.
Aftenens hovedtema var borgerinddragelse. Generalforsamlingen startede
på den baggrund med et inspirerende oplæg af Peter Sepstrup fra
Udviklingssekretariatet i Vejle kommune, der understregede vigtigheden af
at tænke drømme og have en god dialog med embedsværket og
politikkerne. De ’Landsbyplaner’ som Peter Sepstrup nævnte i sit oplæg
kan downloades fra Vejle kommunes hjemmeside:
http://www.vejle.dk/page40555.aspx De korte film med ”10 gode
historier” fra Vejle, som Peter også nævnte kan ses på
http://www.vejle.dk/page29159.aspx, hvor man også kan bestille DVDen
gratis.

Generalforsamling
Generalforsamling
2010

Borgerinddragelse
Oplæg fra Vejle
kommunes
udviklingssekretariat om
borgerinddragelse
og dialog ud fra en
anerkendende
metode.

Også formanden kom i sin årsberetning ind på emnet og refererede til
sidste års Landdistriktsforum på Kannikegård, hvor arbejdsgruppernes
anbefaling til den kommende politik på området var, at den skulle bygge
på dialog og tidlig borgerinddragelse. Generalforsamlingen vedtog på den
baggrund, at der skal afholdes et aftenmøde om borgerinddragelse
den 12. maj for alle interesserede, der vil være med til at uddybe
lokalsamfundenes ønsker til den fremtidige politik på området. Se tid og
sted i Kalenderen ovenfor.

Borgerinddragelse
- diskussionen
Forslag til
fortsætter den 12.
diskussion på
maj.
generalforsamlingen

Under indkomne forslag vendte generalforsamlingen tommelfingeren ned til
to oplæg fra Landdistrikternes Fællesråd om henholdsvis ”Blomstrende
landsbyer” og ”Landsbypedeller”. Til gengæld var der interesse for at
sammen med den bornholmske Tilflytterguide at finde en god måde at
byde nye medborgere i lokalområderne velkommen på, et arbejde flere
lokalsamfund allerede er meget aktive med. Også et idéoplæg fra Allinge
Turistinformation om lokale turistambassadører vandt tilslutning, så der
kan arbejdes videre med måden, det kan gøres på. En udvidelse af
bestyrelsen fra 5 til 6 var også på tale og det blev besluttet, at det skulle få
virkning fra 2010 på baggrund af reviderede vedtægter. Da BBS nu er
repræsenteret i 11 brugerråd, udvalg og repræsentantskaber havde
bestyrelsen udarbejdet mere formelle spilleregler for valg af fremtidige
medlemmer og deres afrapportering til generalforsamlingen. Oplægget blev
vedtaget af generalforsamlingen og vil få virkning fra 2011. Endelig kom
Forslag til Kommuneplan 2009 til debat, hvor det var generalforsamlingens
opfattelse, at det grundlæggende var et positivt og grundigt oplæg, som
man ikke fandt, BBS havde behov for at gøre indsigelser imod. Derimod
blev det fra flere lokalsamfunds side bemærket, at der var behov for, at de
enkelte lokalsamfund indsendte egne høringssvar, der berører lokale
elementer i Forslaget, man gerne ser justeret.

Forslag diskuteret
af generalforsamlingen

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.

Aftenmøde om
tidlig dialog og
borgerinddragelse
den 12. maj 2010
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Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Aftenmøde
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Tlf.: 5696 3335
borgerinddragelse
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk
onsdag
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Tidlig dialog og engageret samspil mellem borgere og kommune
Borgerinddragelse har længe været et vigtigt tema på BBS’ møder. Nu har
vi sat en aften af til at diskutere ønsker til og muligheder og
begrænsninger for borgerinddragelse.
Hvad er vores forventninger til borgerinddragelse? Hvad er det
allervigtigste for os at opnå? Hvad er borgernes ansvar? Hvad vil vi bidrage
med? Hvad er vi nødt til at bidrage med? Hvor langt rækker vores
ressourcer og engagement? Hvad er vigtigst for os at blive tage med på
råd om? Er der særlige måder, vi gerne vil inddrages på?

Aftenmøde om
borgerinddragelse
onsdag den 12.
maj kl. 19-21:30 i
Pedersker
Samlingshus

Ud fra et oplæg fra landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard vil mødet gå
ud på at komme med konkrete bud på, hvordan vi ønsker at bidrage og
med hvad.
Mødet er arrangeret af de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, og
alle er velkomne. Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Rikke Brandt Broegaard,
rbb@lag-bornholm.dk, tlf: 20376370.
Tilflytterambassadører
At flytte til Bornholm er en stor beslutning. Ikke kun fordi man skal skifte
bolig og job, men også fordi man skal rive hele sit – og familiens - liv op
med rod og plante det et nyt sted. Derfor er det utrolig vigtigt, at man
føler, at det er det rigtige, man gør.En af de ting, som vi ved, betyder
meget for tilflyttere er, at de føler sig godt tilpas, at de bliver godt
modtaget og at de hurtigt bliver integreret i lokalsamfundet og får nye
venner.

Tilflytterambassadører

På internettet kan man google sig til det mest utrolige – og næsten alt –
men alligevel ikke.
Hvordan er der at bo i Bodilsker? Er der andre familier med børn på vores
børns alder? Hvis vi vælger at flytte til Rutsker, er der så andre, der har
samme interesser som os? Den slags information kan man ikke google sig
til, det er noget, som borgerne i de enkelte områder ved en hel masse om,
så her er man nødt til at finde den viden på en anden måde.
Nemlig via tilflytterambassadører.
Enten ved at tilflytterambassadøren kommer på besøg når man er flyttet til
Bornholm og er ved at pakke flyttekasserne ud eller er en kontaktperson
man er gjort bekendt med, man kan søge råd og vejledning ved.. Sådan
fungerer det allerede mange steder på Bornholm, men vi har et ønske om,
at det skal fungere over hele øen.
Derfor søger vi personer, som er engageret i lokalområdet, og som har tid
og lyst til at være tilflytterambassadører. Både med information mens man
overvejer - eller er i gang med at flytte til øen – men også – og ikke mindst
- efter at man er flyttet til øen, for at man kan føle sig velkommen og
hurtigt kan blive integreret. Jo flere, der vil være med, jo bedre!
Alle, som har interesse for deres lokalområde og for andre mennesker, og
som vil ofre lidt tid på det, kan blive tilflytterambassadører.
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Hvordan bliver
man tilflytterambassadør?

Man forpligter sig kun til at være til rådighed overfor tilflyttere og
kommende tilflyttere ved at svare på spørgsmål om lokalområdet enten pr.
telefon, e mail eller hvis de møder én på gaden. Eventuelt gå på et
velkomstbesøg og sige velkommen og fortælle lidt om byen/området.
Der er ingen krav til alder, job eller hvor længe man selv har boet på øen,
bare man har et godt kendskab til det område, man bor i.
Man forpligter sig ikke til at være med i en bestemt periode – man kan
altid vælge at gå ud af ordningen, hvis man ønsker det.
Man vil altid kunne snakke med andre tilflytterambassadører om eventuelle
specielle sager, hvis man er i tvivl om noget. Eller man kan kontakte
tilflytterguiden, der holder til på Business Center Bornholm. Der vil blive
afholdt fællesmøder for alle tilflytterambassadører 1 – 2 gange om året, for
at man skal få mulighed for at udveksle erfaringer.
Ring til tilflytterguide Louise Kiel på 8818 4134 / 2715 0336 eller send en
mail på lk@bornholm.biz hvis du vil være tilflytterambassadør eller ønsker
at høre mere om projektet.
En samlet liste over tilflytterambassadører med kontaktoplysninger vil blive
udarbejdet og ajourført. Denne liste skal ligge på bornholm.dk, være i
tilflytterpakkerne og vil blive et meget vigtigt redskab for det fremtidige
arbejde med at tiltrække og fastholde nye bornholmere.
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