Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

09.04.2003

Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 20. marts 2003
kl. 19.00 på Uddannelsescenter Snorrebakken i Knudsker
I generalforsamlingen deltog ca. 25 medlemmer af borgerforeninger.
Samvirkets kasserer, Niels Munch, Rø, der arbejder på Uddannelsescenteret, bød
velkommen og fortalte kort om det ny byggeri på centeret.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Henry Schou Madsen, Klemensker, blev valgt som dirigent. Jørgen Jespersen blev
valgt som referent og 2 repræsentanter for henholdsvis Nyker og Vestermarie blev
valgt som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat
Jørgen Hammer aflagde beretning i overensstemmelse med den forud udsendte
skriftlige beretning, der vedlægges.
Formanden oplyste efterfølgende på spørgsmål fra salen om livsstilsmagasinet, at der
planlægges et oplag på 10.000 og en pris på 60 kr/stk. Der bliver mulighed for lokale
annoncører. Understregede at såvel indhold som form er vigtig, - det skal blive et
kvalitetsprodukt.
Niels Messerschmidt, Østermarie, roste arbejdet i BBS i det forløbne år.
Beretningen godkendtes.
3. Godkendelse af revideret regnskab
Niels Munch forelagde regnskabet, der godkendtes.
4. Drøftelse af indkomne forslag til og beslutning om bestyrelsens opgaver i det
kommende år
Følgende emner til arbejdsopgaver blev taget op af formanden:
a. Biblioteksservice i regionskommunen. Det foreslås, at det nyligt nedsatte
biblioteksråd overtager opgaven fra BBS
b. Samarbejde med Kaliningrad og polsk region. Formanden foreslår, at BBS deltager
(uden udgift for samvirket) med henblik på at bistå ved oprettelse af lokale
borgerforeninger o. lign. i de to områder, og opfordrer interesserede i at melde sig til
arbejdet.
c. Livsstilsmagasinet. Formanden bad om tilslutning til, at der arbejdes videre ud fra
det skitserede oplæg, idet finansieringen med baggrund i et tilskud på 125.000 kr.
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu er på plads. Generalforsamlingen gav sin
tilslutning.
d. Repræsentation i LUIC. Det besluttedes, at BBS's repræsentant i LEADER+ sikrer,
at vore interesser bliver repræsenteret i LUIC.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent for 2003 fastsattes uændret til 300 kr. for hver forening.
6. Valg af formand (i lige år) og kasserer (i ulige år)
Kasserer Niels Munch, Rø, blev genvalgt med akklamation.
7. Udpegning af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer (et medlem i ulige år, to
medlemmer i lige år)

I stedet for Benedikte Lauridsen, Klemensker, valgtes Mogens Aggerholm, Åkirkeby
Borgerforening.
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter for formanden og kassereren
Asger Pedersen, Nyker, valgtes som suppleant for formanden og Gert Sørensen,
Klemensker, som suppleant for kassereren.
9. Valg af revisor
Finn Ager, Vestermarie blev genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant
Genvalg
11. Eventuelt
Ingen emner blev bragt op.
Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen afsluttedes.
Efter kaffen orienterede regionsborgmester Thomas Thors om arbejdet med opbygningen
af den ny kommune og de store udfordringer dette giver for politikere, ansatte og borgere.
Omtalte også strukturkommissionens igangværende arbejde og Bornholms ønske om at
fortsætte som en selvstændig region. Præsenterede sine foreløbige tanker om visionen
med regionskommunen og svarede afslutningsvis på spørgsmål fra salen.
Referent: Jørgen Jespersen
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