Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00
hos Nyker Borgerforening i Nyker Forsamlingshus
Nyker Hovedgade 7

Nyker, 1. maj 2012

Tilstede: Repræsentanter for

Sorthat-Muleby, Rutsker Sogneforening, Knudsker-Rønne Byting, AllingeSandvig Byforening, Hasle byting, Aarsballe, Nyker, AakirkebyTing,
Klemensker, Nylars, Rø, Tejn, Pedersker Lokalforening (12 foreninger). I alt
tilstede: 27 personer (heraf 3 kvinder).

12 lokale foreninger
repræsenteret

Velkomst ved Nyker Borgerforening
Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Som dirigent blev valgt Niels Koefoed Holm; som referent blev Rikke Brandt
Broegaard valg, og som stemmetællere blev Frede Christiansen og Ole Tholstrup
valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (med
mail, 25/2-2012).
2) Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat
(Se vedhæftede årsberetning, pdf-fil).
Kommentarer:
Klemensker: BBS skal opfordre sine medlemsforeninger til at opfordre sine
medlemmer til at deltage mere i dialogmøderne, for at fremmødet af borgere kan
blive større.
JH: Flytning af mødedatoer på grund af folketingsvalget har en del af skylden for
den magre tilslutning. Der lægges op til, at dialogmødet den 2. maj bliver meget
bredere og mere folkeligt. Hvis dialogmøderne skal overleve og have vægt – skal
der mere tilslutning til fra borgerne side (for politikerne fortsat vil møde talstærkt
op).
Aakirkebytinget: Ros for mere ’kant’ på BBS’ udtalelser. Chokerende udtalelser
fra politikere, der ikke forstår og værdsætter den vægt, JH udtaler sig med, når han
udtaler sig på vegne af Samvirket. Bornholms UdviklingsPlan (BUP) indeholder
som noget nyt en handlingsplan. Kommer en handlingsplan i god tid, er der også
et godt udgangspunkt for et samarbejde i fremtiden, så det roses.
Det der ikke kan reguleres i politikker osv, er kulturen blandt politikere og
forvaltningen – men det er ikke helt på plads endnu…
Rø: Oplevede af at politikerne dikterede programmet i gruppe-debatterne. Ved
stormøde i Aakirkeby, kunne man have fået mere dialog, ved at politikerne sad
blandt folk.
JH: Temaerne til gruppearbejdet kom faktisk fra BBS.
Tejn: Ved mødet i Tejn var der ikke en oplevelse af, at der var overtal af
politikere. Der var fx 2 politikere og 8-9 borgere i et tematisk gruppearbejde.
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.

Årsberetning – se
bilag
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deltage i dialogmøder
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udtalelser ”med kant”
Handlingsplan – et
godt grundlag for
tidlig inddragelse
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JH: Debat om tomme huse i Nexø; 3 politikere og 18 borgere. Meget spændende
debat – som ligger til grund for det forslag, der nu skal behandles politisk. JH
ønsker at bestyrelsen får mandat til at holde viceborgmesteren op på, at
lokalsamfundene skal høres, hvis der laves ændringer i de hidtidige krav til
bopælspligt i byzonerne.
Allinge-Sandvig Byforening: Aftaler, som fx dem om puljemidler, bør være
bindende. Det gør det meget svært at indgå aftaler, hvis linjen skal være sådan,
som den har været i denne sag. Husk at kommissoriet for Lokalpuljen er vedtaget
af hele KB.
Bestyrelsens beretning blev vedtaget enstemmigt.
3)

Vigtigt at aftaler er
bindende.

Årsberetningen
enstemmigt vedtaget.

Repræsentanter fra brugerrådene afgiver kort beretning (udgår i lige år)

4)

Godkendelse af revideret regnskab
Kasserer Bo Johansen gjorde rede for regnskabet, med indtægter (delt op på
medlemskontingent og kulturtilskud, samt et tilskud fra Indenrigsministeriet til
lokalområde-udviklings-kursus, som pt. venter på, at den anden halvdel bevilges
fra NaturErhverv, efter LAG-Bornholms indstilling (se årsberetningen)).
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5)

Drøftelse af indkomne forslag og beslutning om bestyrelsens opgaver i det
kommende år
5.1 Puljemidlernes fremtid (rejst af bestyrelsen).
Historikken er utrolig vigtig, for at forstå eksistensen af puljemidlerne (fordelt
efter en særlig fordelings-nøgle). I stedet for en kold skulder skulle man
påskønne, hvor utrolig meget de forskellige lokalsamfund OG Bornholm som
helhed har fået ud af disse relativt små beløb. Ved at indgå aftaler med
borgerforeningerne, fik BRK løst opgaver til det halve af, hvad det tidligere
havde kostet i de fem gamle kommuner. Der er styr på pengene, for de lokale
samfund aflægger regnskab og viser, at pengene kun bruges til almennyttige
formål.
Der var bred opbakning til kritikken og reaktionen fremlagt i forbindelse med
Nyker Bytings generalforsamling.
JH har en oplevelse af, at der blandt de valgte medlemmer i Lokalrådet er større
og større forståelse for denne situation og større og større opbakning til at
puljerne overlever i en form, der allerede i dag fungerer så godt. Derfor anbefaler
JH, at BBS udtaler sig mere diplomatisk; at BBS har en forventning om, at der
kommer en aftale i stand om, at puljemidlerne fortsat vil komme til at fortsætte i
en form, som den vi kender.

Regnskabet enstemmigt
godkendt.

Puljemidlernes fremtid.
BRK og Bornholm får
meget for puljemidlerne.
Vigtigt at påskønne det
frivillige arbejde.
Opbakning til kritik af
udvalgs forbigåelse af
BBS som aftalepart.

Positiv forventning om
at aftale opnås, hvor
puljemidlerne fortsat vil
eksistere i deres
nuværende form.

Allinge-Sandvig-Byforening: Det burde pointeres overfor BRK, hvor meget
administration der kommer til at være i en mere centraliseret form. De burde
Administrativt tunge
påskønne, hvor mange frivillige timer der lægges i forvaltningen af puljemidlerne løsninger ønskes ikke.
– og hvor let det hidtil har fungeret (pengene udbetales efter en fordelingsnøgle, 1
gang årligt, når der er afleveret et revideret og godkendt regnskab).
Klemensker: Bakker op om at få det til at fortsætte. Hvis vi skal til at søge om
pengene, vil mange af pengene blive brugt i administration! Det kan ikke være
rigtigt, at vi skal til at søge om midler fra sag til sag. Det er uheldigt, at en
politiker udtaler sig ved et borgermøde (Tejn) – og så løber fra det han lovede.
AakirkebyTing: Påtalte at der ikke blev spillet med åbne kort ved mødet i
Østerlars, hvor Lokalpuljen blev præsenteret første gang. Og hvor ingen

politikere gjorde ordentligt rede for, hvor pengene til Lokalpuljen kom fra. Det
skal ikke gentages!
Nylars: Ønske om projekt med EDB, som de vil bruge nogle pulje-midler til.
Fuld opbakning til bestyrelsen om at udtrykke forventning og et stærkt ønske om
at pulje-midlerne fortsætter ifølge den eksisterende aftale.
5.2 Planerne om samling af BRK’s administration (rejst af Tejn
Borgerforening). Tejn er uforstående mht behovet for at lægge administrationen
sammen – uanset adressen – pga. en synergi-effekt, i IT-tidsalderen. Ikke
forståelse for, at det kommer til at koste penge, at man ikke kan sammenlægge.
Det bliver vanskeligt at sælge kommunens bygninger.
Opfordring til at Bevar Bornholm kommer og forklarer deres udregninger.
AakirkebyTinget: At samle administrationen betyder meget på sigt; vil berøre
dagligvare-handel, men også fremtidens bosætnings-mønstre. Det vil være med
til at lægge lokalsamfund mere øde. Opfordring til at bevare administrationen
decentralt, omkring nogle gode faglige miljøer.
Rutsker sogneforening: Mange af BRKs bygninger er i dårlig stand, og
renoverings-krævende.
Allinge-Sandvig byforening: Hvorfor så meget kørsel, i stedet for videokonferencer? Der vil komme mange udgifter ved siden af byggeriet, til at
vedligeholde usælgelige bygninger rundt på øen. Fordelen ved en evt. samling af
administrationen vil være lige stor, uanset hvor den placeres…
JH: BBS valgte oprindeligt ikke at gå ind i dette spørgsmål, dels fordi det kræver
mange ressourcer at gå ind i sådan en sag, og dels fordi BRKs medarbejdere selv
havde stemt for en sammenlægning af administrationen. JH har dog op til
generalforsamlingen haft samtaler med repræsentanter for Bevar Bornholm, og de
ser frem til et muligt samarbejde med BBS. BBS undrede sig i denne forbindelse
over, at man i planerne for det nye rådhusbyggeri ikke havde valgt en grøn og
bæredygtig tilgang som den, der er valgt til Green Solution House ved
Ryttregården med et byggeri efter ”vugge-til-vugge” princippet og i tråd med
Bright Green Island-visionen.
Tejn: Hvis der er bred utilfredshed med en sammenlægning i Rønne i øens
borgerforeninger, vil det veje tungt i forhold til næste års kommunalvalg. En
decentral udvikling er vigtig for hele Bornholms udvikling.
Klemmensker: Det er ikke os mod politikerne… Lad os samarbejde. Bevar
Bornholm har ikke taget stilling til om det var en god ide eller ej at samle
administrationen – men kun til den adresse, der var valgt til et nyt byggeri.

Opfordring til at bevare
BRK’s administration
decentralt

Mulighed for
samarbejde med Bevar
Bornholm.

Vigtigt at ’vugge-tilvugge’ principper
bruges, og at der bygges
”grønt”

Samarbejde.

Der nikkes til forslaget. Bestyrelsen laver et oplæg og sender ud til høring med fx
2 ugers frist for kommentarer.
5.3Tomme boliger (rejst af bestyrelsen)
Vi har nu ca. 1000 tomme boliger. Det er ikke så synligt, fordi til-salg-skiltene er
væk, men forfaldet vil blive et stigende problem. Set i det lys er det måske mere
interessant at få husene solgt, selv om de så kun bliver beboet en del af året (som
bolig nr. to f.eks.), men nu bliver vedligeholdt. Det kan måske også være med til
at stimulere ejendomspriserne. Skal der ske sådanne ændringer i bopælspligten,
skal de lokale foreninger/ lokalsamfundene høres og have medindflydelse. Dette
er en ændring i forhold til den hidtidige linje mht helårs-beboelse eller
bopælspligt i byerne. Bestyrelsen søger generalforsamlingens opbakning til dette
skift af denne hidtidige linje, med henblik på det videre arbejde i forbindelse med
den politiske behandling af spørgsmålet, der er taget op af Teknik og Miljø.

Tomme boliger.

Bestyrelsen søger
generalforsamlingens
opbakning til ændret
linje mht. bopælspligt i
byerne…

Allinge-Sandvig Byforening: Der er jo allerede en del huse i byzonerne, der har
(lovlig eller ikke lovlig) status som ikke-helårsboliger. Skal der arbejdes på en
aftale, skal der måske være en skabelon, med forskellige ’muligheder’. Og kan vi
tro på, at en sådan aftale vil holde, jf. debatten om pulje-midlerne.
Allinge-Sandvig Byforening: Støtte til en løsning, hvor man LOKALT giver
input til, hvordan dette spørgsmål skal håndteres, og hvilke områder i byzonerne
der fx skal friholdes fra muligheden for at få ændret status..
Tejn: Forskel på lokalområderne: Nogle har måske ikke problemer, mens andre
allerede nu har mange usælgelige huse.
Rø: Flere huse uden bopælspligt udhuler chancerne for et dynamisk helårsliv på
øen.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at gå i dialog i BRK mht.
bopælspligten i byzonerne og vil i den forbindelse lægge vægt på, at BRK
rådfører sig med de lokale foreninger om, og i givet fald hvor i byzonerne , der
skal ske ændringer i kravene til bopælspligt.

Igen er troværdighed og
bindende aftaler vigtige!
Vigtigt at høre, hvad
lokalsamfundet mener.

Opbakning til
bestyrelsens forslag.

6)

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er pristalsreguleret – og skal ikke indbetales til BBS af der enkelte
medlem, men sendes direkte fra BRK til BBS som en %del af de tildelte
pulemidler. Forslaget er et uændret, pristalsreguleret kontingent.
Forslaget er vedtaget.

Kontingent

7)

Valg af formand
Forslag om genvalg af Jørgen Hammer. Jørgen Hammer er valgt til formand for
BBS.

Jørgen Hammer valg til
formand for BBS

8)

9)

Udpegning af to øvrige bestyrelsesmedlem (i henhold til vedtægterne udgår
Snogebæk Borgerforening og Stenseby og Omegns Beboerforening og for tur står
Fællesrådet for Ibsker , Listed, Svaneke, Aarsdale og Tejn Borgerforening.
Udpegede repræsentanter:
 Gudny Nielsen, Udpeget af Fællesrådet (Ibsker, Listed, Svaneke og
Aarsdale)
 Kai Anderberg, Tejn Borgerforening.
Valg af bestyrelsessuppleant til personen valgt under pkt. 7
Asger Pedersen modtager genvalg. Asger Pedersen er valgt.

10) Valg af revisor
Finn Ager foreslås genvalgt. Finn Ager er valgt.
11) Valg af kasserer-suppleant.
Gert Sørensen foreslås genvalgt. Gert Sørensen er valgt.

Gudny Nielsen
(Fællesrådet) og Kai
Anderberg (Tejn)
udpeget til nye
bestyrelsesmedlemmer

Asger Pedersen
bestyrelsessuppleant for
formanden.
Finn Ager valgt som
revisor.
Gert Sørensen valgt som
kasserer-suppleant.

12) Valg af repræsentanter for BBS til brugerråd, udvalg og
repræsentantskaber (udgår i ulige år)
13)

Eventuelt

AakirkebyTing: Behandler BBS den regionale udviklingsplan (RUP) og sender
høringssvar på et tidspunkt? Er i høring indtil 21. maj. AakirkebyTing laver
høringssvar og vil gerne orientere de andre medlemsforeninger. Indførelsen af
handleplaner ses som et lovende punkt. Nævnte et ”ønske om øget detailhandelområde” i RUP´en – men hvor kommer det fra???

Høringssvar til
Bornholms
Udviklingsplan

JH: Ja, BBS vil indsende høringssvar.
Allinge-Sandvig-Byforening: Man ønsker at bevare lokalsamfund og ønsker nye
borgere… men ikke engang de nuværende kan komme på den lokale skole! Nogle
besparelser er så stramme, at det underminerer centrale visioner!
Klemensker: Klemensker skole blev lukket – men det er Klemensker, der er flyttet
flest børnefamilier til/født flest børn, så børnehaven nu skal udbygges!
Ungdomsskolen har fået til huse i den gamle skole – men foreløbig kun et år; Ingen
ved, hvor længe ungdomsskolen kan blive boende. Lokalt ønske om at lave net-bankservice for ældre – men pga. manglede ”kommunalt log-in” kan computerne ikke
bruges! Mange lokale aktiviteter mangler lokaler! Og DIALOG med
beslutningstagerne er en kæmpe udfordring!
AakirkebyTing: Tunnel-foreningen var på besøg ved generalforsamlingen – og det var
meget interessant. Opfordring til at få René Bloch på besøg.

Besparelser på fx skoleområdet kan gøre for
ondt!

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede mødet
BBS bød på snitter og rødvin/the/kaffe.
Gæstetaler efter den ordinære generalforsamling var
dels Torben Severinsen, nyudnævnt medlem af det nye Lokalråd
og Birger Kofod, der producerer "Bornholmske Billeder" for TV2/Bornholm og
gerne vil hente inspiration til nye udsendelser fra de bornholmske lokalsamfund.
Lokalforeningerne (evt. gennem en lokal ’historie-ansvarlig’) opfordres til at kontakte
Birger med ideer, billeder, film osv. med tilhørende historier. Det vil være muligt at
låne kameraer til fx interviews. Efterlyste gamle film (8 mm og 16 mm), som vil blive
digitaliseret med kopi til udlåneren.
Mail: birger@prgruppen.com
mobil: 50 50 72 35

Med venlig hilsen

f.
Jørgen Hammer
formand

Gæstetalere:
Torben Severinsen,
nyudnævnt medlem af
det nye Lokalråd
Birger Kofod,
”Bornholmske Billeder”

