Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

23.04.2009

Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 23. april 2009 kl. 19.00
hos Snogebæk Fællesanliggender i Folkets Hus,
Hovedgaden 12, Snogebæk
Thomas Tækker fra bestyrelsen i Snogebæk Fællesanliggender bød velkommen til Folkets
hus og fortalte lidt om husets historie. Der var ca. 35 personer fremmødt.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1)

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Thomas Tækker blev valgt til dirigent, Rikke Brandt Broegaard til referent, til
stemmetællere blev valgt Niels Munk og Gert Sørensen.

2) Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat
Jørgen Hammer (JH) fremlagde bestyrelsens beretning for 2008, der affødte følgende
debat:
• Robert Johnsen, Aakirkeby: Vedrørende høringer: Som byting savner jeg at BBS
skriver ud og spørger om byting/borgerforening har synspunkter om ting BBS får i
høring fra kommunen. Det vil kunne arrangeres via udsendelse af fællesmail til alle
foreninger på BBS’ medlemsliste. Pt. skal man ind i BRKs hjemmeside for at se, om
BBS er tilbudt høring om noget man kunne ønske sig at bidrage til. Høringer, som
de foregår i dag, er ofte noget pseudo-agtige; Høringssvar har måske ikke reel
betydning? Er en høring bare noget, der legitimerer beslutninger (og den
oprindelige sagsfremstilling) uden i øvrigt at tage meget hensyn til borgenes
meninger (høringssvarene). Politikerne kunne godt lytte mere til de lokale røster,
når der f.eks. er så stor enighed som i Klippen-sagen (uden at gå direkte ind i
sagen). Den sag er ikke befordrende for at gå ind i lokaldemokrati. Med hensyn til
Borgerservice: Vi er stærkt utilfredse med den nedskæring! En forudsætning var
gensidig oplæring af borgerservice- og bibliotekspersonalet, med det ser ikke ud til
at fungere i praksis. De to enheder af personale fungerer uafhængigt. Den
Regionale Udviklingsplan (RUP) blev vedtaget i 2008. Et af målene var mest mulig
service til flest muligt borgere. Blot én måned herefter oplever vi, at Borgerservice
beskæres kraftigt.
• JH: Enig i at gøre det til en vane for BBS at skrive ud til adresselisten, når BBS
inviteres til høring og give f.eks. 14 dage til at svare, så bidrag fra de enkelte
borgerforeninger kan komme med. Rapporten ”Bornholmske erfaringer” drog
positive konklusioner om tilstanden for lokaldemokratiet, men siden da er det blevet
mere sløjt med indholdet i borgerinddragelse, høringsvilkår og høringsformer.
Landdistriktscoachen’s vigtigste opgave er her i starten at beskrive ”bedste praksis”
andre steder, hvordan det foregår her på øen; hvor skoen trykker; og lave et oplæg
med forslag til, hvordan det kunne forbedres. Mht. Klippen: Som rettesnor har
generalforsamlingen bedt BBS om at blande sig uden om lokale byggesager eller
andre forhold af lokal karakter. Da det blev en mere ø-dækkende sag, blandede
BBS sig, men meget diplomatisk. BBS´rolle har været kritiseret. Derfor vil BBS’ rolle
og mandat være til diskussion (under indkomne forslag). Borgerservice: Alt det du
beklager, er med i vores høringssvar, som er sendt ud til alle borgerforeninger.
RUP: Regionskommunen har ondt i økonomien. Der er ting man bliver nødt til, selv
om det gør ondt på alle. Skal vi være blinde overfor at man må spare, eller vise
helhedsforståelse?
• John Lefland, Sandvig Borgerforening: Vedr. tomme helårsboliger: Snakken
går om alle de vinter-tomme huse, der ikke har sommerhusstatus. Hvad er
konklusionerne fra det møde, der blev afholdt i 2008?

•

•
•

•

JH: I de bymæssige bebyggelser må huse ikke overgå fra helårsstatus til
sommerhusstatus. Vi er ikke blinde overfor, at nogen har omgået det. Kommunen
har markeret, hvad den vil, men har ikke kræfter til at implementere. Kommunen vil
meget genre have at vi (Borgerforeningerne) markerer os, hvis der er tomme huse
– men det opsøgende arbejde fra BRK, savner vi.
Robert Johnsen, Aakirkeby: Mht. Klippen – BBS skulle ikke tage stilling til
byggesagen, men dét forhold, at når så mange borgere forholder sig negativt til en
sag, er det meget kedeligt, at de ikke bliver lyttet til!
JH: Antallet af indsigelser viste, at ca. 80 % af borgerne i Gudhjem var aktive imod
Klippen. Måske skal vi på generalforsamlingen diskutere, hvordan vi som BBS skal
markere os, når et så massiv flertal af befolkningen engagerer sig, og så bliver
overhørt.
Kaj Sørensen, Hasle: Vedr. mødet om tomme helårshuse: En fra Svaneke fik for
nylig en præmie for at der kun er et enkelt hus i Svaneke, der står tomt om vinteren.
BRK opfordrede til, at vi (borgerforenings-medlemmer) melder ind til en kontaktperson i kommunen, hvis helårshuse står tomme i byerne. Herefter overtager BRK.
Skal man følge op, skal man efterfølgende søge om aktindsigt. Der arbejdes godt
med det, og borgerforeningerne opfordres til at være aktive og melde ind.

Årsberetningen blev efterfølgende godkendt
3) Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Elsebeth Pedersen fremlagde regnskabet for 2008, som var blevet udsendt
sammen med indbydelse og årsberetning. De væsentlige indtægtsposter var et tilskud fra
Landdistriktspuljen, 2 % bidraget fra Fritids og Kulturpuljen og medlemsforeningernes
kontingent. De væsentlige udgiftsposter var til IT (hjemmeside), kontor og afholdelse af
generalforsamling. Overskud på 17.9875,25 DKK.
Bemærkninger til regnskabet:
• Aakirkeby: Var der ekstraordinære indtægter i 2008, der forklarer der store
overskud?
• JH: Ja, 15.000 af de 17.000 kr. er fra landdistriktspuljen. Det er en engangsindtægt,
der dækker de udgifter BBS havde i 2007 til ny hjemmeside og design, som gjorde,
at BBS i 2007 kom ud med underskud.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
Elsebeth Pedersen redegjorde for, at BBS indsamler borgerforeningernes
årsregnskaber i forbindelse med tilskuddet fra Fritids og Kultur-puljen. Aakirkeby,
Årsballe, Vang og Østerlars mangler. I h.t. vedtægterne skal de være afleveret inden 1.
maj. Man skal ikke medsende bilag. Indsendelse af årsregnskabet er en betingelse for at
modtage tilskud fra Fritids- og Kulturpuljen i det indeværende år.
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JH: Opfordrede borgerforeningerne til at have generalforsamling i 1. kvartal.
Vang: Vi holder generalforsamling i juni, fordi der er en del sommerhus-beboere.
JH: Når BBS afleverer regnskaberne til Fritid og Kultur, vil de borgerforeninger, der
ikke har afleveret regnskab, miste tilskuddet det følgende år. JH vil tale med F&K,
om man kan have en særaftale for Vang pga. sommergæsterne. Regnskaber skal
redegøre for, hvad man har fået af midler fra F&K puljen, og at de er brugt til
almennyttige forhold.
Thomas Tækker, Snogebæk: Kan de så ikke bruge et regnskab fra forrige år?
JH: Måske regnskabet 2007/ 2008 for Vang kunne indsendes.
Niels Bo, Rø: Skal det være revideret?
JH: Ja, det skal være revideret.
Aakirkeby: En redegørelse fra revisor, der skriver under, må da være nok?

•

4)

JH: Kunne Vang indsende revideret skrivelse om, at så mange penge er modtaget
fra F&K puljen og (cirka lige så mange) er brugt til gavn for medlemmerne? Det ville
kunne være en løsning. JH undersøger muligheden.
Drøftelse af indkomne forslag til og beslutning om bestyrelsens opgaver i det
kommende år
a. at vi med afsæt i sagen om ”Klippen” i Gudhjem drøfter – nok en gang – hvornår
og hvor selvstændigt BBS agerer i sager som denne, der alenen vedrører ét
lokalområde, men kan have karakter af en sag af principiel karakter (forslag stillet
af bestyrelsen).
• JH: Har svaret med artiklen ”Spændende stilbrud eller øjebæ?” og et par
efterfølgende indlæg. Det har været klart på tidligere generalforsamlinger, at
BBS skulle være talerøret i fælles anliggende. Men ved lokale sager skal
BBS ikke udtale sig, fordi det klarer borgerforeningen/bytinget selv. Har
bestyrelsen handlet i overensstemmelse med jeres forventninger? Skulle vi
have trådt mere i karakter? Det er generalforsamlingen, der giver mandatet
til at agere.
• Gert Sørensen, Klemensker: Det er fint at det er Gudhjem, der går ind i
selve sagen. Men at tilsidesætte 80 % af beboernes ønsker, det er ikke
acceptabelt, og det må BBS meget gerne reagere imod.
• JH: Hvor ligger grænsen? 55 %? Det er lidt svært.
• Robert Johnsen, Åkirkeby: Så send en mail ud til foreningerne og spørg:
Skal vi blande os? Bed om at få en tilkendegivelse!
• Kaj Sørensen, Hasle Byting: Vi diskuterede sagen og besluttede, at
Bytinget ikke skulle blande sig i Gudhjems anliggender; men der var
holdninger der ønskede at BBS blandede sig. God ide at skrive ud og
spørge.
• Karlsen, Vang: Jeg synes ikke, det er en god ide at blande sig, Det må de
enkelte foreninger tage sig af. Politikerne er vant til at træffe beslutninger.
Hvis de kan se at der er 80 % imod, og alligevel holder fast i andre
standpunkter, har politikerne nok nogle gode argumenter.
• Svend Åge Christoffersen, Vestermarie: Lokale ting: Det skal
borgerforeningerne tage sig af. Generelle ting: Det er BBS. ”Klippen” er et
Gudhjem (lokalt) problem. Arkitektur og smag er meget personligt…
• Thomas Tækker, Snogebæk: Hvis en borgerforening beder om hjælp, kan
BBS vel agere?
• JH: Gudhjem har ikke bedt om hjælp! Ja, hvis der havde været et mandat fra
Gudhjem, ville det have været en noget anden sag. Det er et vanskeligt
farvand, fordi vandene skilles ca. fifty-fifty. I BBS sammenhæng vigtigt at
have den brede tilslutning… Det er vigtigt for den lange bane: BBS skal være
noget man kan se en mening med, uden at træde nogen over tæerne.
• Gert Sørensen, Klemensker: Hvis BBS skal ind, må det være i samarbejde
med den lokale forening.
• Finn Kruse, Bølshavn: Hvordan ville man selv have det, hvis man ikke fik
nogen støtte? Gudhjem har vist glemt, at de kunne bruge deres ”branche
forening”, og er kommet for sent i gang. Men her kunne man måske hente
hjælp?
• JH: Vi er alle sammen frivillige kræfter, med et beskedent omfang af tid til at
sætte sig ind i sager. Det tager tid at svare i den slags sager. Et samarbejde
mellem BBS og den berørte borgerforening er den eneste farbare vej, hvis
BBS skal blande sig.
• Robert Johnsen, Aakirkeby: Advarede imod sammenblanding af faglig
behandling vs. det forhold, at kommunalbestryrelsen tromlede hen over et
stort flertal, der var gået ind i sagen. Er enig med JH om, at man ikke skal gå
ind i den faglige del af sagen, men ville selv være ked af manglende støtte,
hvis et stort flertal i Aakirkeby ikke bliver hørt.

•

JH: For at opsummere: En overordnet rettesnor er, at BBS ikke skal gå ind i
lokalsagers teknikaliteter, men efter behov markere, at det fællesskab, vi alle
sammen repræsenterer, skal der lyttes til. At borgerne føler sig svigtet ved
politisk at tilsidesætte indvendinger fra så brede kredse. BBS skal stadig
koncentrere sig om de fælles problemer og de fælles udfordringer, men kan
bruges i enkeltsager, hvis et lokalsamfund meget stærkt har markeret en
fælles holdning og vel og mærke gerne ser BBS på banen. Her kan man så
trække på fællesskabet, hvor BBS udtrykker, at man politisk bør lytte til de
lokale, aktive kræfter. BBS skal passe på med ikke at gå ned i teknikaliteter,
men holde fokus på det vigtige i, at borgerne bliver der lyttet til.
b. At den etårige aftale vi aftalte ved sidste generalforsamling om at melde os ind i
Landforeningen for bygnings- og landskabskultur og åbne mulighed for at alle
medlemsforeningerne kunne tegne abonnement på ”by og land” for 70 kr./år
revideres, så det ikke er de 4 bevaringsbyer (Allinge-Sandvig, Gudhjem, Svaneke
og Rønne), der betaler medlemskontingentet, men BBS fremover (forslag stillet af
bestyrelsen).
• Repræsentanter for Bygningskultur Danmark har med Niels Holger Larsen
som mellemmand søgt at støtte foreningens arbejde og foreslået en
særordning for Bornholm med et fælles medlemskab, der giver
medlemsforeningerne og deres medlemmer mulighed for, for 70 DKK/år, at få
tilsendt By og Land (tidsskrift) og nyhedsbreve. Det handler om
bygningsbevaring, bygnings- og landskabsmiljø. Det er ikke kun vigtigt for
bevaringsbyerne, men også for alle andre byer og for turismen. BBS tilbyder
at betale kontingentet på 1800 DKK, og hver borgerforening kan siden tegne
abonnement på By og Land.
• For sammenslutning af bygningsorienterede bevarings-foreninger som udgiver
By og Land var det vigtigt at have en kontakt til det meste af landet.
Hjemmeside.www.byogland.dk.
Beslutning: Ja tak.
c. Landdistriktscoachen – venter til RBB’s oplæg.
d. Belysning – oplæg fra Aakirkeby
Robert Johnsen, Aakirkeby: Ud fra et ønske om mere kreativt lys og bedre
belysning i byerne, har vi i Aakirkeby lavet en plan for gadebelysningen af hele
Aakirkeby. Som det er nu, er det tilfældigt, hvor i Aakirkeby der er lys, og hvor der
ikke er det. Men det kan man gøre mere hensigtsmæssigt: Policy: Altid lys på
hovedstrøg, og hvor veje støder sammen osv. Vi sendte i maj 2008 det konkrete
forslag for Aakirkeby til BRK (vejvæsnet). Det kan frigive nogle penge, men der
skal ofres lidt på omlægning. Manglende belysning er f.eks. et problem for
hjemmeplejen, der cykler rundt om natten, fordi mange byer er meget mørke. Det
kan altså forbedres, samtidig med at der bespares. Forslaget gives hermed videre
til inspiration for andre lokalsamfund.
• Britt Hansen, Tejn: Vil gerne se det Aakirkeby har lavet.
• Robert Johnsen, Aakirkeby: Sender oplægget(plan og policy) til JH og
JH sender det ud til BBS’ adresseliste.
• Rønne: Man sparer en million DKK ved at slukke lysene om natten.
• Thomas Tækker, Snogebæk: I Snogebæk er der sort…
• JH: Dette er også et dialog-forum, og vi skal være opmærksomme på at
bruge hinanden. Forsalg til policy, at man efter tur går byerne igennem og
får indrettet belysningen mere hensigtsmæssigt.
5) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen har forslag om uændret kontingent. Men måske er det relevant, at vi aftaler, at
kontingentet til BBS reguleres med samme procentsatse, som den midlerne fra F&K
puljen reguleres med? Altså en automatisk reguleringsform?
Beslutning: tiltrådt.

6) Valg af kasserer (nuværende kasserer ikke villig til genvalg)
JH takkede Elsebeth Pedersen for hendes tid som kasserer. Bestyrelsen (uden Bo) vil
pege på Bo Johansen (Rutsker), så Bo bliver i bestyrelsen, men nu som nyvalgt
kasserer. Tillykke med valget!
7) Udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer
(i henhold til vedtægterne udgår Rutsker Sogneforening og for tur står Sandvig
Borgerforening). Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 2 kan genvælges: Formand og
Kasserer. De andre tre er på valg for to år, og kan ikke genvælges, men udpeges af
medlemsforeningerne efter tur i alfabetisk rækkefølge i medlemslisten.
• JH: Velkommen til Sandvig Borgerforening, der har udpeget John Lefland.
• Og tak til Bo fra Rutsker for hans indsats som bestyrelsesmedlem i to år.
8) Valg af bestyrelsessuppleant for kasserer
Gert Sørensen, Klemensker, Bestyrelsen foreslår genvalg. Valgt.
9) Valg af revisor
Finn Ager; Bestyrelsen foreslår genvalg. Valgt.
10) Valg af revisorsuppleant
Svend Aage Christoffersen; Bestyrelsen foreslår genvalg. Genvalgt.
11) Eventuelt
• Listed: Strandrensning – vil gerne flytte den 3-4 uger tidligere pga. strandenge, der
hurtigt vokser op. Har kontaktet BRK om det, men har ikke fået svar.
• JH: Nyker har flyttet deres strandrensning til den 24. maj. Det er Lene Mogensen,
Miljø og Teknik, man skal kontakte.
• Gert Sørensen, Klemensker: Lene Mogensen foreslog tre dage: Grundlovsdag,
Pinsen, eller Kr. Himmelfartsdag.
• Listed har ikke hørt noget.
• JH: Ring til Lene Mogensen.
• Rønne: Vi får ikke nogen lister mht. strandrensning. Hvad er det for nogen lister?
• Gert Sørensen, Klemensker: Det er nu 5 år siden at BBS lavede aftale med BRK:
Imod regning kunne man tidligere få 1000 DKK til vand og pølser; nu får vi 1100
DKK, og skal selv sørge for skraldesækkene. Spejderne har også temmelig mange
strækninger på den liste, der blev sendt ud.
• Bo, Rutsker: Det har bredt sig fra Sorthat/Muleby til hele øen. Det er kommet
nedefra, har bredt sig, og er så blevet struktureret fra for 5 år siden.
• JH: For fem år siden blev der indgået aftale med BOFA, som henter
affaldssækkene fra de på forhånd aftalte steder på stranden. Det er organiseret via
teknik og Miljø, som jævnligt får en ajourført mail-liste over borgerforeningerne, så
de kan kontakte dem.
Referent: Rikke Brandt Broegaard

____________________________________________________________________
BBS, Nyker Hovedgade 32, Nyker, 3700 Rønne,

T: 5696 3335, M: 4014 3335, E: jh@nyker.dk

