Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Referat fra generalforsamlingen d. 30.marts 2005
På Hotel Herold i Hasle.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1: Valg af dirigent: Michael Møller
Valg af referent: Helle Jensen
Valg af stemmetællere: Kaj Jørgensen og Robert Johnsen
2: Bestyrelsens beretning. Skriftligt materiale omdelt. Beretningen godkendt
Debat: Store Strandrensedag: Hver forening kontakter selv regionskommunen, ved
afhentning af affaldet, i tilfælde at man har valgt en anden dag, end den planlagte.
Midler fra Fritids- og kulturudvalget: Ønske om et større beløb, og der går for lang
tid om: etablering og renovering af øens legepladser
. Ønske om en tidsplan fra BRK ang. Dette.
Ønske fra Rønne om bevarelse af midler til bybevaringer som tidligere
Nyhedsbrevene: Kommer ud til foreningerne, og bestyrelsesmedlemmer kan få dette,
hvis de ønsker
Det skrives på den omdelte liste.
Parkering i byerne: Problem med parkerede biler i Gudhjem, hvor nogle holder i flere
dage. P-vagter
Blev drøftet.
Plakater i byerne: Hænger mange forskellige steder rundt omkring, og hænger for
længe. Ønske om mere struktur.
3: Godkendelse af revideret regnskab: Overskud: Kr. 3602,37. Egenkapital: Kr. 10,611,12
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4: Drøftelse af indkomne forslag til og beslutning om bestyrelsens opgaver i det
kommende år.
- Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil der fra landdistriktspuljen blive bevilliget
Kr. 232,000
- Til et informationsprojekt om borgerforeningers rolle efter
kommunesammenlægningen på Bornholm.

-

Overtagelse af opgaver i borgerforeningerne, som før var varetaget af det offentlige.

- Dialogen mellem borgerforeningerne og regionskommunen
- Det enkelte samfund, dennes opgaver, tanker og holdninger, samt bevarelse af det
nære miljø med Udviklingen efter den nye Region- og kommuneplan på Bornholm,
med fokus på de enkelte
samt
Arbejde med evt. nabobyer.
- På grund af stigende energipriser vil BBS arbejde på, at få en varmeplan/energiplan
fra Regionskommunen.
- Ang. Et fællesråd: Forsamlingen lagde vægt på at de forskellige borgerforeninger
kan finde Sammen alt efter interesse. Vigtigt at bruge BBS som fælles talerør.
Magasinet Bornholm:
Udmærket magasin. Udkommet i ny form i 75.000 oplag og er gratis og blev omdelt
Til alle husstande. Evt. lave artikler om tilflyttere og hvorfor de har valgt Bornholm.
Gudhjem Mølle:
- Renoveringen er i fuld gang, hvor første plan skal bruges til salg af bornholmske
produkter.
- Indvielsen skal være den 24,maj 2005, hvor Prins Henrik vil stå for dette.
- Senere oprettes en cafe og kontorlokaler.
Grundejerforening(sommerhusejere)
- En forespørgsel om optagelse i BBS. Forsamlingen enedes om, at denne kunne blive
medlem
- I BBS, men uden ret til andel af puljemidlerne, da disse skal bruges i de
bornholmske lokal- Samfund.
5:

Fastsættelse af kontingent: Kr.300,00, uændret.

6:

Valg af kassere: Niels Munch

7:

Udpegning af bestyrelsesmedlem: Knud Erik Olsen, Hasle-By-Ting

8:

Valg af bestyrelsessuppleant for kasserer: Asger Pedersen, genvalgt

9:

Valg af revisor: Finn Ager, genvalgt

10:

Valg af revisorsuppleant: Kurt Marker, genvalgt

11:
Eventuelt: Jørgen Hammer takkede Mogens Aggerholm, som forlader bestyrelsen,
for godt samt arbejde i BBS.
Generalforsamlingen ophævet
Ca. 35 fremmødte deltagere
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12.4.05 kl. 19,00 i Lobbæk Medborgerhus
Gæstetaler efter generalforsamlingen var formanden for LUIC Annelise Molin, hvor
emnet var
Landdistriktspolitik, hvor man som borger kan få indflydelse på sin egen by og dennes
udvikling.
Referent: Helle Jensen.
30-3-05

