Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

02.03.2004

Referat fra den årlige generalforsamling
tirsdag den 2. marts 2004 kl. 00 på Gudhjem Museum
I generalforsamlingen deltog ca. 30 medlemmer af borgerforeninger.
Næstformand i Gudhjem By- & Mindeforening Inger Kjøller bød velkommen og fortalte om
Gudhjem Museum.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent: Kaj Jørgensen, Pedersker. Valg af referent Mogens Aggerholm, Aakirkeby
2. Bestyrelsens beretning: Se den skriftlige beretning
Efterfølgende debat:
Magasin Bornholm
Erling Haagensen, Gudhjem
Meget kritisk over Magasinet. Redaktionen har ikke haft held med at finde den regionale identitet.
Dårligt budskab. Hvem er målgruppen? Det er tabt på gulvet.
Magasinet er for en intellektuel kreds.
Mangler omtale af foreningslivet på Bornholm. Mangler artikel om landbruget. Mangler artikel om:
"Læser børnene stadig på bagsædet i busserne på vej til gymnasiet?"
H.J. Karlsen, Vang
Forbavset over kritikken. Godt magasin.
Jeanne Hansen, Aarsballe
Fint magasin.
Tage Johansen, Rø
Lav bobler på hver side med Bornholmske sætninger
Lene Koefoed, Gudhjem
Magasinet rammer ikke den bornholmske befolkning.
Mangler noget for de unge.
Træk på BAGlandet. (De unge Bornholmere i København)
Skolelukningerne
Anders Koefoed Larsen, Allinge
Godt BBS holdt sig væk fra skolelukningerne
Alle kæmper for deres egen skole.
Der mangler helhed i skoleplanlægningen
H.J. Karlsen, Vang
Regionsrådet havde alt for travlt – Materialet/oplægget ikke klart før man handlede.
Gert Sørensen, Klemensker
Der skal være bedre tid til debat. Alt går for hurtigt. For mange hovsa løsninger.
3. Godkendelse af revideret regnskab. Overskud kr. 3.322,25 Egenkapital 7.008,75
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Drøftelse af indkomne forslag til beslutning om bestyrelsens opgaver i det kommende år.
"Mit Bornholm" den nye internet portal på www.bornholm.dk.
Flot start med 21 lokalredaktører.
Kurt Marker, Muleby
Er det i orden at en lokalredaktør reklamerer med dagens ret til 48,-

Jørgen Hammer vil snakke med Jane Lou, DR med henblik på, at alle lokalredaktører får drøftet
etiske regler for Mit Bornholm.
Lene Koefoed, Gudhjem
Var begejstret for Mit Bornholm og opfordrede alle til at bruge det.
Strandrensning.
Med 18 tilmeldte borgerforeninger er over halvdelen af de 29 "lodder" sikret en strandrensning den
5. juni.
Anders Koefoed Larsen, Allinge
Lad regionskommunen udstyre borgerforeningerne med sække og opsamlingstænger. Så har
borgerforeningerne måske lyst til opsamling ud over lørdag den 5. juni..
Bofas brugerråd
Alex Andersen, Nylars blev valgt som BBS`s repræsentant i Bofas brugerråd.
Byer uden borgerforeninger
Nexø og Hasle mangler Borgerforeninger. Den 11. marts 2004 skal Jørgen Hammer til Hasle og
fortælle om og gerne inspirere til en borgerforening i byen.
Arrownet
Jørgen Hammer omtale dette netværk til æterbårne bredbåndsforbindelser, der kan halvere prisen på
internetforbindelser. Det fik stor opbakning bl.a. fra Erling Haagensen
5. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent på 300,- pr. forening blev vedtaget
6. Valg af formand. Jørgen Hammer blev genvalgt med akklamation.
7. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer: Helle Jensen, Lobbæk Borgerforening og Michael
Aakjær, Allinge-Sandvig Byforening
8. Valg af bestyrelsessuppleant for formanden. Asger Pedersen, Nyker blev genvalgt.
9. Valg af revisor. Finn Ager, Vestermarie blev genvalgt.
10.Valg af revisorsuppleant. Kurt Marker, Muleby blev nyvalgt.
11. Eventuelt.
Tilskud til borgerforeningerne
Robert Johnsen, Aakirkeby opfordrede borgerforeningerne til at søge om tilskud fra
Regionskommunen til foreningernes arbejde. Hvis alle er aktive lykkes det måske.
Minierhvervshuse
Hans Jørgen Jensen, Gudhjem
Opfordrede forneingerne til at tænke i minierhvervshuse med f.eks. 3 - 5 små virksomheder i og
søg om tilskud ved Leader+ til deres oprettelse. Det kunne f.eks. være i en nedlagt bankbygning
eller anden tidligere erhvervsbygning egnet til formålet.
Hjælp fra kulturkoordinator
Søg Regionskommunen om lov til at trække på kulturkoordinator Gitte Grønfeld Wille eller
assistent Lene Koefoed til ad hoc opgaver i borgerforeningen. (Eks. har Gitte hjulpet Sandvig med
sandskulpturfestivalen og workshops for børn og voksne)
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Hammer takkede Bernt Pedersen og Jørgen Jespersen for det store arbejde de har udført for
BBS og kvitterede med flasker.
Generalforsamlingen ophævet.
Aftenens gæstetaler var Hans Jørgen Jensen, der på sædvanlig inspirerende vis fortalte om
Gudhjems vellykkede indsats for at skabe nyt liv og indhold i byen.
Næste bestyrelsesmøde i BBS
hos Jørgen Hammer, Nyker Hovedgade 32 onsdag den 21. april 2004 kl. 19.30.
For referatet
Mogens Aggerholm
3. marts 2004

