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Nyhedsbrev nr. 3
20 af de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger bakker nu op om tanken bag Samvirket. I
det følgende bringes bestyrelsens tredie nyhedsbrev:
Kalender
Onsdag den 13. august 2003 kl. 20.00 på Svanekegården
"Hvad med Bornholms identitet i et nyt årtusinde"?
Oplæg ved Thomas Thors og Carsten Madsen og panel med Niels-Holger Larsen, Jens K. Brandt
og Jørgen Hammer.
Tirsdag den 7. oktober 2003 kl. 19.30 på Ullasvej ( nærmere følger, om hvilket lokale det sker i)
Møde med Fritids- og kulturudvalget
Udvalget opfordrer borgerforeningerne til at indsende dagsordenspunkter inden 7.september,
gerne med angivelse af, om det er punkter man forventer at få besvaret rent administrativt eller det
er punkter, man ønsker drøftet i plenum, da emnet må forventes at have en mere bred interesse.
Alle spørgsmål der vedrører vore lokalsamfund kan blive berørt, idet udvalget i givet fald vil søge
hjælp til svarene i andre fagsekretariater.
Bestyrelsen for BBS vil selv bringe følgende emner på bane:
• Vilkår for tilsagn om bidrag til strandrensning på aftalte strækninger første lørdag i juni hvert år
• Regler og vilkår for flagning og juleudsmykning i byerne
• Fremtidige vilkår for haller og idrætsanlæg i byerne
• Fremtidige vilkår for forsamlingshuse, medborgerhuse o.l.
Derimod vil bestyrelsen gerne opfordre til, at denne aften ikke bruges til at komme ind på
skoledebatten, da det alene kan fylde hele aftenen og i sagens natur kan skabe spændinger de
fremmødte foreninger imellem.
Dagsorden for aftenen udsendes fjorten dagen inden mødet til alle foreningerne.
Aktuelle sager
• Regionskommunens virksomhed for Faste Anlæg har forespurgt, om øens borgerforeninger vil
påtage sig strandrensning på en aftalt strækning den første lørdag i juni måned i årene
fremover. Nærmere orientering på mødet med Fritids- og kulturudvalget.
•

Hjælp til dannelsen af borgerforeninger i Warmia-Mazurskie og Kaliningrad med tanke på den
rolle borgerforeninger kan spille i udviklingen af den demokratiske proces og i udviklingen af
den følelse af medansvar for sit nærområde, som små lokalforeninger kan bidrage til.
Carrefour kontoret har søgt midler til et projekt, så 3-4 bornholmske borgerforeningsrepræsentanter kan rejse til Warmia-Mazurskie (amt) og Kaliningrad og i hvert af de to områder
blive introduceret for to mindre byer, hvor tanken om dannelsen af borgerforeninger skal søges
plantet. Opstart af projektet vil sandsynligvis blive i 2004. Seneste nyt er, at der vil kunne blive
tale om aflønning af de bornholmske projektmedarbejdere.
Interesserede medlemmer i samvirkets medlemsforeninger kan henvende sig til bestyrelsen,
hvis de kunne have interesse i at deltage i projektet. Foruden en sandsynlig honorering vil alle
rejseomkostninger samt diæter vil blive dækket.

•

Formanden er sammen regionsrådsmedlem Henry Schou Madsen indbudt som indlægsholder
ved det 53. byplanmøde, der holdes på Bornholm i dagene 2.-3. oktober 2003. På andendagen
er der delmøder om specifikke emner herunder et om lokalsamfundene, som vi har foreslået
afvikles i Pedersker Samlingshus.

•

Livsstilmagasinet
Projektet, der i ord og billeder skal søge at indfange den bornholmske egenart og give os og
andre en fornemmelse af og forståelse for kvaliteterne i det bornholmske samfund er nu godt
på vej, og første nummer udkommer i november 2003. Magasinet får støtte af BBS gennem
midler fra Landistriktspuljen (vi har fået 125.000 kr.) og fra Leader+ med 200.000 kr. Den
kommende udgivelse er for så vidt angår den grafiske og produktionsmæssige opgave
overdraget Konnect i Nexø medens Poul Friis dels bidraget med egne artikler og dels artikler
fra andre gode penne.
For at sikre en forankring af indholdet i Livsstilmagasinet, er der nedsat en redaktionskommité,
hvor BBS er repræsenateret ved Finn Brædstrup Karlsen, Rønne og Erling Riisager, Vang
foruden formanden Jørgen Hammer, Nyker.

•

Arrownet

Bestyrelsen har haft kontakt til firmaet Arrownet, der tilbyder æterbårne
bredbåndstilslutninger eller bredbåndstilslutning via antenneforeninger for en pris, der
ligger på det halve af, hvad fastnetleverandørerne kan tilbyde det til i dag. Vi vender
tilbage med mere nyt i takt med, at Arrownet kommer videre i deres planlægning.
Mål og aktiviteter
Bestyrelsen har formuleret følgende hoved- og delmål med sit virke, og beskrevet, hvorledes de
søges fremmet i aktuelle sammenhænge.
Hovedmål
At medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at
arbejde, bo og leve i.
Delmål
• At løbende afdække fælles interesser blandt medlemsforeningerne gennem mødevirksomhed
og at sikre mandat til aktuelle initiativer fra Samvirkets generalforsamling.
• At søge hovedformålet sikret og aktuelle initiativer gennemført i en dialog med
Regionskommunen.
• At sikre en fokusering på landdistrikternes forhold generelt, så udviklingen ikke præges af
centralisering på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikterne.
• At søge Samvirket repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan repræsentere
de bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger med en (eller flere) af generalforsamlingen
udpeget repræsentant (-er).
Bestyrelsen
Jørgen Hammer, Nyker, jh@hammerdesign.dk , formand
Jørgen Jespersen, Gudhjem, næstformand
Niels Munch, Rø, namnygaard@hotmail.com
Mogens Aggerholm, Aakirkeby, lomo@post1.dknet.dk
Bernt Pedersen, Aarsballe, holmegaard.6@get2net.dk

