Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 22. april 2010 kl. 19.00
hos Allinge Sandvig Byforening i Kærnehuset,
Kirkepladsen 2, Allinge (29 fremmødte)
Generalforsamlingen indledtes af et oplæg ved Peter Sepstrup,
udviklingskonsulent fra Vejle Kommune, som fortalte om borgerinddragelse i
Vejle, der laves ud fra en anerkendende tilgang, dvs. bruger et bevidst fokus på
det, der fungerer godt til at komme videre i den retning, borgerne ønsker. Link
til hjemmeside, hvorfra de forskellige ’Landsbyplaner’ som Peter Sepstrup
nævnte på BBS generalforsamling kan downloades:
http://www.vejle.dk/page40555.aspx
Link til filmene om ”10 gode historier” fra Vejle – om alle de positive ting ved
at bo på landet… http://www.vejle.dk/page29159.aspx
Velkomst ved Anders Koefoed Larsen, Allinge-Sandvig Byforening. Anders
Koefoed Larsen fortalte lidt om, hvad der rører sig på Nordlandet, hvor der
bl.a. er ’ledige erhvervsbygninger’. Fredningen ved Madsenbakkernes
helleristninger er yderst positivt for området, bl.a. med etablering af stier. Med
hensyn til lokale cykelstier har der været holdt møder med embedsværket, der
desværre ikke nævnte byens ideer i deres videre planer.
Med hensyn til udvikling af Sæne Havn, har borgerforeningen desværre ikke
været inviteret med. Det optimistiske billede fra oplægget kan være svært at få
øje på her på Nordlandet… Dog er egne lokaler nu sat i stand og nyligt indviet
på 1. sal i Kærnehuset. Egenbetaling af rengøring i huset har desværre betydet,
at flere af de mindste grupper ikke længere har råd til at benytte huset.
Ærgerligt, når det nu skulle være et hus for os alle sammen.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1)
Valg af dirigent: Anders Kofoed Larsen, referent: Rikke Brandt
Broegaard, og stemmetæller (Kaj Jørgensen, Preben Miland Grönvald).
2)
Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat.
Formanden Jørgen Hammer fremlagde bestyrelsens årsberetning, startende
med fokus på borgerinddragelse. Landdistrikterne har gennemgået radikale
ændringer de seneste årtier, bl.a. mht. befolknings-sammensætningen.
Globaliseringen påvirker os; der er tydelige tendenser til koncentration i
større bysamfund. Affolkning betyder vigende beskatningsgrundlag, og
dette gør en vellykket borgerinddragelse ekstra nødvendig (pga. skrækken
for at miste mere service, og risikoen for at grave grøfter). Et levende øsamfund med små, forskellige samfund er nødvendig for vores hovederhverv, turismen. Så det er endnu en grund til, at vi ønsker en decentral
udvikling.
Tidlig inddragelse, på et tidspunkt hvor embedsværket endnu ikke har
ejerskab til projekter. Balance mellem kvalitet og nærhed. Vi må tåle at der
ind i mellem kommer nedskæringer, der rammer os. Vi må tage et
medansvar for den decentrale udvikling.
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Alliance mellem politikere og borgere om spillereglerne: Tidlig dialog og
inddragelse. Nu skal også embedsværket overbevises om, at de kan spare
kræfter ved at inddrage tidligt – for det kan spare kræfter i slutningen af en
proces (på klager).
BBS bliver i stigende grad bedt om at have repræsentanter i forskellige
brugerråd. Bestyrelsen stiller forslag om, at repræsentanter fremover
vælges på generalforsamlingen, men at formanden ad hoc kan udpege
repræsentanter, der fungerer indtil næste generalforsamling (se forslag 6
nedenfor).
Formanden gennemgik de øvrige forslag, der er indkomne (forslag 1-5, 78).
Formanden gennem gik de øvrige aktiviteter i resten af 2009, bl.a. møde
med konsulenter fra Hausenberg om Realdania projekterne; møde om
tomme helårshuse; dialogmøder med Fritids- og Kulturudvalget, m.m.
Der kom en påmindelse om, at BBS også er repræsenteret i Agenda 21 og i
Folkeoplysningsudvalget. Vedr. tomme helårshuse mangler man ofte den
lovede bekræftelse på, at BRK har modtaget en anmeldelse; og mht.
ansøgning om aktindsigt må man ofte rykke for svar på trods af, at der
lovmæssigt skal være svar indenfor 10 dage. Der blev nævnt et eksempel
på en lang, frustrerende korrespondance vedr. et konkret tomt hus. Hvad
gør vi? Vil bestyrelsen beklage denne situation? Det vil veje tungere, end
hvis hver enkelt borgerforening klager.
Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.
3)

4)

Godkendelse af revideret regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Bo Johansen.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Drøftelse af indkomne forslag og beslutning om bestyrelsens opgaver
i det kommende år
Forslag 1: ”Blomstrende Landsby” fra Landdistrikternes Fællesråd,
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling om ikke at
bakke forslaget op.
Forslag 2: ”Landsbypedel”, generalforsamlingen tilslutter sig
bestyrelsens grundholdning om, at dette ikke er et levedygtigt projekt på
Bornholm.
Forslag 3: Tilflytterambassadør.
Der var enighed om, at den lokale velkomst er vigtig. Der var en positiv
stemning til forslaget. Også vigtigt at fange de tilflyttere til et
lokalsamfund, der flytter MELLEM bornholmske lokalsamfund. Hvem kan
hjælpe os med det? Forslag om at Bestyrelse forsøger at forhandle med
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kommunen om, at man får en ordning, så man i borgerforeningen straks får
at vide, når nogen flytter til et lokalområde. Bestyrelsen går videre med
projektet og orienterer, når vi har fået forhandlet et oplæg på plads.
Repræsentanter fra hhv. Tejn og Vestermarie borgerforeninger fortalte at de
har en tradition for at besøge nytilflyttede og give en flaske vin i velkomst.
De vil gerne have, at Tilflytterguiden kontakter dem, når nogen flytter til
deres område.
Forslag 4: Lokale turistambassadører. Generalforsamlingen var positiv;
men det er stadig et ret åbent forslag. Generalforsamlingen var enig om, at
bestyrelsen gerne må arbejde videre med forslaget. BBS orienterer i et
nyhedsbrev, når forslaget er blevet mere konkret.
Forslag 5, vedtægtsændringer.
Blev introduceret af formanden og gennemgået af ordstyreren. Der var
nogle mindre rettelser og omformuleringer. Generalforsamlingen var enig
med ånden i de forslag, der er til vedtægtsændringer, og har tillid til, at
bestyrelsen kan foretage de nødvendige små-justeringer af formuleringerne,
som blev diskuteret på generalforsamlingen. Reviderede vedtægter sendes
ud, med mulighed for at give kommentarer. Hvis der ikke er kommentarer,
vil de anses for at være godkendte. De nye vedtægter træder i kraft fra
2011. Generalforsamlingen kan dog nikke til, at der kan indvælges en
suppleant for et år, og på denne måde kan personen ’oplæres’ allerede fra
nu. Forslaget blev bragt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
Der blev fremsat et ønske om, at der i dagsorden til generalforsamlingen i
fremtiden står navne på hvem, der er på valg (formand, valgt
bestyrelsesmedlem og kasserer).
Forslag 6: Retningslinjer for de af BBS udpegede repræsentanter i
diverse brugerråd/udvalg/repræssentantskaber m.v.
Forslaget blev gennemgået af formanden. Generalforsamlingen udtrykte
ønske om, at forslaget indarbejdes i vedtægterne, fordi der skal foretages
valg af generalforsamlingen. Disse kan først ske fra og med næste år. I
dagsordenen til generalforsamlingen 2011 skal der gøres opmærksom på, at
der skal foretages valg til disse udvalg, hvis vedtægtsændringen bliver
godkendt.
Selve indholdet af forslag 6 var der positiv stemning for. Det blev godkendt
som et slags arbejdspapir, som bestyrelsen kan arbejde ud fra i det
kommende år og eventuelt udvide det ad hoc, indtil det kan komme til
afstemning på næste generalforsamling.
Forslag 7: Kommuneplan-forslaget 2009.
BBS er til enhver tid imod centralisering… men her ud over er det svært at
finde særegne BBS-ben vedr. kommuneplanen, da denne ikke udtrykker
særlige centraliserings-tendenser. Formanden spurgte, om der var et ønske
om, at BBS i denne sammenhæng markerer sig, eller er det en plan, hvert
lokalsamfund i givet fald markerer sin egen stillingtagen til? Stemningen
var, at med hensyn til det nuværende kommuneplan-forslag, er det
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lokalsamfundene, der skal udtrykke deres holdninger – for deres eget
område.
Hvor der er fælles interesser eller tale om skævvridning, er BBS’ udtalelse
vigtig.
Forslag 8: Dækning af bestyrelsens udlæg.
Ændring i forslag til rammen:
Kasserer og næstformand tillades dækning af dokumenterede udgifter op til
1500 DKK, formand op til 4000 DKK og menige bestyrelsesmedlemmer
op til 500 DKK som maksimal ramme til dækning af udgifter til papir, print
og kørsel.
Forslaget blev vedtaget.
5)

Fastsættelse af kontingent
Er 2% af det beløb der udbetales til foreninger. Vedtaget.

6)

Valg af formand
Genvalg blev foreslået, enstemmigt vedtaget.

7)

Udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
I henhold til vedtægterne udgår Rø Borgerforening og Rønne-Knudsker
Byting og for tur står Snogebæk Fællesanliggender, Ole Jørgensen og
Stenseby og Omegns Beboerforening. Ole Jørgensen stiller op fra
Snogebæk Fællesanliggender. Stenseby og Omegns Beboerforening har
dagen efter generalforsamlingen svaret, at Jesper Fink vil indtræde,
hvorfor formanden har tilladt sig, i forståelse med Fællesrådet 3700
Svaneke, at hilse Stenseby velkommen.

8)

Valg af bestyrelsessuppleant for formanden (for 2 år):
Asger Pedersen, formand for NIF’s selskabslokaler, blev foreslået. Han
blev enstemmigt valg.

9)

Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Finn Ager til genvalg. Enstemmigt vedtaget.

10)

Valg af revisorsuppleant
Fejl i dagsordenen. Svend Aage Christoffersen blev valgt sidste år, og
fortsætter endnu et år.

11)

Eventuelt
Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen, at forslag o.lign. udsendes
inden generalforsamlingen, så de kan læses INDEN generalforsamlingen.
Bestyrelsen overvejer at tage dette med i de nye vedtægter men
bemærkede, at da forslag kan fremsendes frem til 8 dage inden en
generalforsamling, vil en udsendelse af indkomne forslag først kunne ske
kort før selve generalforsamlingen.

4

Der kom en opfordring til at borgerforeningerne og BBS beskæftiger sig
med de unge i lokalsamfundene. Hvad er det, vi gør eller ikke gør for de
unge, fra borgerforeningernes side?
Invitation fra Folkeoplysningsudvalget om at udpege en repræsentant fra
BBS. Generalforsamlingen indstillede Kaj Jørgensen og Britta Kofoed.
Forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at sende en dato ud for et muligt
møde om tidlig borgerinddragelse og dialog. Det bliver onsdag den 12.
maj kl. 19:00 -21:30 i Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56,
Åkirkeby.
Med venlig hilsen, på formandens vegne,
Rikke Brandt Broegaard, rbb@lag-bornholm.dk
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