Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 14. april 2010 kl. 19.00
hos Hasle Byting på Hotel Herold,
Vestergade 65, Hasle
Til generalforsamlingen er alle medlemsforeningers medlemmer velkomne
37 personer tilstede; heraf 8 kvinder, 17 foreninger repræsentanter
Dagsorden for generalforsamlingen:
1)
Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Kaj Erik Mortensen, Hasle Byting, valgt som dirigent.
Kaj Erik bød velkommen og introducerede Bytinget, som blev nedsat i
2004 (i forbindelse med kommunesammenlægningen). Det har været meget
positivt at have en paraply-organisation, der har kunnet varetage områdets
interesser. Hasle har været så heldig at få områdefornyelse, som har haft
stor betydning for udviklingen i området. Der er 24 foreninger
repræsenteret i Bytinget – hver forening har en repræsentant. Hasle har
desværre ikke noget medborgerhus; kun foreningshuse. KEM nævnte også
aktiviteter som Åben by, efterårets børnefestival og planer om en mulig
”Fiskens dag” i Hasle i fremtiden.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Valg til referent: Rikke Brandt Broegaard
Valg til stemmetællere: Kurt Marker og Jens [Mangler efternavn]
2)

Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat
Årsberetningen blev runddelt, og Jørgen Hammer, formand for BBS, gav
en grundig indføring i politik for borgerinddragelse og vigtigheden heraf –
især i nedgangstider. Han trak linjerne tilbage til anbefalingerne fra
landdistriktsforum 2009 ”Dialog” og ”Tidlig inddragelse”. ”Vi skal have
mulighed for at være med til at finde mulige kreative løsninger til
besparelser, der ikke rammer helt lige så hårdt; eller være med til at
diskutere hvor besparelserne skal placeres, så det gør mindst muligt ondt;
være med til at komme med i dialogen på et tidligt tidspunkt, før
embedsværk og politikere har ejerskab til forslag, der allerede er
gennemarbejdede og derfor temmelig fastlåste. I maj 2010 i Pedersker,
diskuterede vi i BBS-regi, at vi ønskede dialog på tre niveauer: I det enkelte
lokalsamfund, dialogmøder på distriktsniveau, og årlige møder på øniveau.” JH pointerede BBS’ tilfredshed med at kommuneplanen 2009
fortsat bygger på en decentral udvikling – dog med en indsigelse imod en
udvidelse af arealet til detailhandel, halvdelen heraf i Rønne; samt en
efterlysning af en kommuneplan, der går ud fra en situation med et mindre
befolkningsgrundlag, for at sikre at vi skaber udvikling på et grundlag der i
fht befolkningsgrundlag er bæredygtigt.
Borgerinddragelse og –dialog blev også nævnt under Landdistriktsforum
(Østermarie, november 2010), og aftenmøde i Rutsker med Niels
Clemmesen fra Vejle (januar 2011). Skoledebatten blev berørt under

punktet om høringssvar om den fremtidige skolestruktur (januar 2011).
Afslutningsvis berørtes dialogmødet på Snorrebakken den 17. marts, som
borgmesteren havde taget initiativ til, og hvor der var mulighed for at
komme med forslag til lokal udvikling i mindre arbejdsgrupper.
Debat:
Vang:
 Afvandring er ikke nyt – det kan ikke komme bag på politikerne!
 Borgerinddragelse – fint, god ide… men ikke at holde møder for at
holde møder! Der sker ikke en dyt! Det er vi trætte af. Vi var med i et
interregionalt projekt i Vang… der blev holdt møder… men der skete
ikke noget. Embedsmændene fik ikke sendt ansøgningerne til tiden. Det
er farligt at snakke - år ud og år ind - om de samme ting, uden at der
sker noget! Vi skal passe på, at der kommer skred i projekterne, når vi
sætter dem i søen, så der ikke bare er snak!
Per Køie; Rø:
 Dynamisk udvikling på øen kræver, at vi får knækket den
befolkningsudvikling. Der mangler virksomheder, der kunne beskæftige
folk uden uddannelse. Så kunne de blive en ressource i samfundet, i
stedet for en byrde…
Anders Koefoed Larsen; Allinge:
 Borgerinddragelse – en vigtig sag. Den største udfordring er
embedsmandsvældet… de personer skal langt tidligere ud ’ i marken’.
Vi retter henvendelse… men vi får ikke svar, bliver ikke orienteret…
pludselig kommer der en løsning.. HOLD GODT ØJE med at de gør det
rigtigt, i fremtiden! Vi skal nok stille op!
JH: Vi må se i øjnene at vi er i en overgangsfase, hvor der vil blive begået fejl
– men det nye er, at der er politisk vilje, og det må embedsværket rette ind
efter. Det bliver en tilvænningsproces – for os, politikerne og embedsværket.
Det bliver ikke perfekt… men lad os bestræbe os på at agere på en sådan måde,
at alle tre parter får noget ud af det. Det vil tage lang tid. Det er ikke en hurtig
proces.
 Havnene og alle de ’investeringer’ der nu pludselig kommer – der har
ikke været høringer… Ærgerligt, at der ikke blev meldt ud, og planlagt
på en inddragende måde!
Alex Andersen, Nylars Borgerforening
 Hvis Bornholm skulle være en grøn ø, mangler vi solvarme, og busser,
som man kunne køre med gratis (mod at hver borger gav et lille beløb
fast).
Niels Holger Larsen, Rønne Byforening;
 Det med at blive hørt, kan man selv gøre noget for. Man kan som
forening melde til kommunen, at man gerne vil høres i de og de sager,
så får man dem tilsendt. Man må også selv holde sig orienteret. Kig i
alle de dagsordener der er for udvalgenes møder, og meld jer til
nyhedsbreve. Kig også gerne i de åbne postlister – så kan man se,
hvilke projekter, der er på vej. Det er en opfordring til at kigge de rette
steder på internettet.
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3)

Repræsentanter fra brugerrådene afgiver kort beretning
(se vedhæftede notat)

4)

Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Bo Johansen fremlagde regnskabet, hvor der er et lille underskud.
Der var et ønske fra Steffen Gerdes, Østermarie Borgerforening om, at der
kommer en bekræftelse på, at BBS’ kasserer har modtaget det fra
borgerforeningen tilsendte regnskab.
JH: Regnskabsaflæggelsen til BBS er en garanti for, at offentlige penge
ikke går til noget, der kun kommer en lille skare til gavn. Vi går ud fra, at
det vi får, er i orden, og det sender vi videre. Når I ikke hører noget, er det
et godt tegn.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Opfordring fra kassereren om, at de borgerforeninger, der endnu ikke har
indsendt regnskab, gør det snarest, for at få deres tilskud.

5)

Drøftelse af indkomne forslag og beslutning om bestyrelsens opgaver
i det kommende år:
 At BBS laver en fælles anbefaling af Hasle som stedet for et
eksemplar af ”vores kunst”. En fælles indstilling vil måske være
med til at gøre indtryk, så vi har bedre chancer for at sikre os et
kunstværk til Bornholm. Hasle har store projekter i gang med
områdefornyelsesprojektet, hvor bl.a. havnen netop har fået et større
tilskud fra Realdania. Forslaget fratager ikke på nogen måde retten
til at kæmpe videre for en placering i egne lokalsamfund.
o Tilslutning fra nogle, der peger på at enighed vil give større
chance for at få et kunstværk til Bornholm.
o Andre kan ikke bakke op om forslaget, da de selv er i gang
med projekter om netop dette.
o Forslag om at BBS bakker op om én lokalitet – men at
lokaliteterne diskuteres af generalforsamlingen.
o Dirigenten konstaterer, at der ikke kan opnås enighed, og at
forslaget er faldet.
 At generalforsamlingen tiltræder en fælles resolution imod planer
om store udvidelser af detailhandels-arealet i Rønne, som FØTEX
planerne. Der bliver enighed om en resolution, som underskrives af
formanden, vedlagt medlemslisten.
Bestyrelsens opgaver i det kommende år:
 Aakirkeby-tinget: BRK traf i november 2010 en beslutning om at
de bygninger, som foreningerne i Aakirkeby bruger, skal
overdrages (=sælges) til foreningerne, med pligt til at opretholde
samme aktiviteter som tidligere. Det er tingets indtryk, at dette
er en tendens, der kommer ud på hele øen; og i så fald burde KB
kontakte BBS, i stedet for de enkelte byer og de enkelte
foreninger. Aakirkeby ønsker ikke denne ’gave’ – det er
tvetydigt, det er slingerkurs, og det klæder ikke BRK.
 Allinge-Sandvig Byforening: Den Aakirkeby-sag er noget BBS
skal arbejde videre med. Det er en bombe!
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6)

Fastsættelse af kontingent. Enighed om at det er 330 kr/år.

7)

Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem (nyt medlem af bestyrelsen)
Til kasserer-posten genvalg af Bo Johansen foreslået. Bo Johansen blev
genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem: Knud Erik Olsen foreslået. Valgt.

8)

Udpegning af øvrigt bestyrelsesmedlem.
I henhold til vedtægterne udgår Sandvig Borgerforening og for tur står
Sorthat-Muleby Borgerforening. Navn endnu ubekendt.

9)

Valg af bestyrelsessuppleanter til personer valgt under pkt. 7
Gert Sørensen (Klemensker) genvalgt som suppleant for Bo Johansen.
Brita Hansen (Tejn) valgt som suppleant for Knud Erik Olsen.

10)

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

11)

Valg af revisorsuppleant.
Bestyrelsen indstiller Svend Aage Kristoffersen. Enstemmigt vedtaget.

12)

Valg af repræsentanter for BBS til brugerråd, udvalg og
repræsentantskaber
Bofa: Genvalg af Alex Andersen (Nylars)
Østkraft: Genvalg af Bo Johansen (Rutsker)
Forsyningsvirksomhederne: Genvalg af Jørgen Hammer (Nyker)
Brugerrådet for Bornholms Biblioteker: Genvalg af Charlotte Munk
Fassel (Nyker) og Finn Brædstrup Karlsen (Rønne)
Følgegruppen om arkitekturpolitik: Genvalg af Henriette Howalt
(Gudhjem)
Kulturmiljørådet: Genvalg af Henriette Howalt (Gudhjem) & Jens
Holger Kofod (Rønne).
TV2s repræsentantskab: Ellen Andersen, Nylars, nyvalgt
Samfundskontaktudvalget (landbrugets): Genvalg af Bo Johansen
(Rutsker).
Folkeoplysningsudvalget: Genvalg af Britta Kofoed, Pedersker og Kaj
Jørgensen, suppleant.
Grønt Dialogforum (tidligere Agenda 21): Pær Køie Kofod (Rø),
nyvalgt.

13)

Eventuelt
 Opfordring til bestyrelsen om fremover at der i dagsordenen til
generalforsamlingen fremover skrives, hvem der er på valg og
ikke på valg, og hvor længe de sidder.
 De 4 bevaringsbyer skal nok finde sammen i et nyt netværk til
afløsning for Kulturmiljørådet,der ikke fungerer. Muligvis i
BBS-regi.
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Oplæg fra Carsten Bolmbjerg, direktør, Landdistrikternes Hus, som med
glimt i øjet fortalte om lokalsamfund, og at man skal passe på dem… Han
fortalte om Landdistrikternes Fælleshus, der deltager i Folkemødet på
Bornholm den 14.-18. juni 2011. Han opfordrede alle til at sende ideer til
diskussioner til Folkemødet til Landdistrikternes Hus. Landdistrikternes
Fælleshus vil bl.a. indeholde en konkurrence om at bygge en ny landsby. Man
må satse lidt, og provokere lidt for at nå nogen vegne i landdistriktsudvikling.
Hvordan skal en landsby se ud for at få de unge tilbage og bosætte sig der, når
de har fået deres uddannelse? En landsby, der fokuserer på idræt? Energi?
Økologi? Det er en svær øvelse – men det er en øvelse, vi skal prøve under
Folkemødet.
LH har lejet Nordlandshallen, hvor lokalsamfund bliver indbudt til at bygge en
ny landsby – fra tirsdag aften, den 14. juni, og så meget tid man kan afse
onsdag, torsdag samt fredag indtil kl. 12. Den bedste landsby bliver så
præmieret lørdag. Der skal i alt 6 repræsentanter fra de deltagende
lokalsamfund rundt om bordet – den 7. stol bemandes af politikere,
journalister, arkitekter, konsulenter… Man bestemmer selv, hvor mange timer,
man vil sidde der; men et hold på 12-14 stykker fra lokalsamfundet er nok rart
at være, så man kan skiftes.
Man får 500 klodser stillet til rådighed (hver klods repræsenterer et parcelhus),
og et bord på 1*2 meter. Det kommer ikke så meget an på, hvordan landsbyen
kommer til at tage sig ud, men mere på den omtanke for placering, indbyrdes
relationer osv, som deltagerne lægger for dagen. LH har 6 konsulenter herovre
hele ugen.
LH inviterer også en flok unge og forskellige faggrupper… men vi tror på, at
dem der bor her, er de klogeste… os der bor i yderområderne. ”Udenfor de
større byer, er der intet der kan lade sig gøre, hvis det ikke er rodfæstet i dem,
der bor der.”
Carsten Blombjerg opfordrede lokalområderne til at melde sig til, og lovede, at
det nok skulle blive sjovt. Han fortalte også om et cykelmøde – hvor politikere
og journalister og andre skal ud og se nogle spændende projekter udenfor
Allinge… Cykelturen skal illustrere, at det er op ad bakke at arbejde med
landdistriktsudvikling. Repræsentanter fra lokalsamfund i nærheden vil også
blive inviteret til at deltage i cykelmødet.
Med venlig hilsen
p.S.v.
Jørgen Hammer
formand
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