Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 29. marts 2007 kl. 19,00 i Rø Klubhus

Formanden for Rø Borgerforening Niels Munch bød velkommen til Rø og fortalte lidt om livet i
Rø.
Herefter bød formanden for BBS, Jørgen Hammer velkommen til den årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller:
Kaj Erik Mortensen, Hasle Byting blev valgt til dirigent. Som referent blev Knud Erik
Olsen, Hasle Byting valgt. Som stemmetæller blev Robert Jensen, Aakirkeby Byting og Iris
Kofod, Vang Grundejerforening valgt.
2. Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat:
Formanden Jørgen Hammer fremlagde bestyrelsen beretning og efter en kort debat blev
beretningen taget til efterretning.
3. Godkendelse af revideret regnskab:
Kasserer Niels Munch fremlagde regnskabet der viste et overskud på 3.814,43 kr. og året
sluttede med en beholdning på 21.755,45 kr. Regnskabet blev godkendt.
4. Drøftelse af indkomne forslag til og beslutning om bestyrelsens opgaver i det
kommende år:
Bestyrelsen havde følgende forslag og emner til debat:
a. Til orientering: Der skal oprettes et ”Bornholms Landdistriktsforum” som en
almennyttig forening, ved hvis stiftende generalforsamling engang i maj 2007 der
skal ske valg af medlemmer til den ”Lokale Aktions Gruppe” (LAG Bornholm), der i
den kommende Leaderperiode 2007 – 2013 skal forvalte den støtteramme, der bliver
Bornholm til del.
Generalforsamlingen var enig i, at det er vigtigt, at borgerforeningerne bliver
repræsenteret i det nye LAG Bornholm.
b. Til beslutning: Bestyrelsens forholdsregler ved behandling af lokal- og
kommuneplaner, hvor indsigelser måske kunne være relevante. Emnet blev drøftet
på sidste års generalforsamling, men der blev ikke besluttet noget endeligt, og derfor
ønskede bestyrelsen en fornyet drøftelse. Efter en kort debat besluttede
generalforsamlingen, at der i situationer, hvor det er relevant for bestyrelsen at melde
ud, udsendes et oplæg til medlemsforeningerne og gives 14-dages høringsfrist. På
grundlag af høringssvarene skal bestyrelsen for BBS vurdere, om oplægget kan
betragtes som godkendt, eller der skal sendes et revideret oplæg ud til høring.
I den forbindelse var der på generalforsamlingen et ønske om, at BBS helt aktuelt

inden høringsfristens udløb den 9. april 2007 benyttede lejligheden til at sende et
positivt høringssvar til et lokalplanforslag, der skaber fælles rammer for vilkårene i
byområderne og herunder sikrer, at helårshuse ikke overgår til sommerhusstatus.
c. Der var indkommet et forslag fra Stenseby Borgerforening, der gik ud på at oprette
et dialogforum bestående af Bornholms Landbrug og De Bornholmske
Borgerforeninger.
Generalforsamlingen besluttede at formanden skulle kontakte Erling Aaby Dam fra
Bornholms Landbrug og høre om der var interesse for at oprette et sådant
dialogforum.
Generalforsamlingen udpegede følgende tre personer, der skulle repræsentere BBS:
Dorthe Fink, Stenseby Borgerforening
Alex Andersen, Nylars Borgerforening og
Bo Johansen, Rutsker Sogneforening.
Til diverse poster blev valgt:
1 medlem til LAG-Bornholm
Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening bliver siddende frem til den stiftende
generalforsamling i maj 2007
2 medlemmer til Bornholms Bibliotekers brugerråd:
Her blev Charlotte Munk Fassel fra Nyker Borgerforening og
Finn B. Karlsen fra Rønne-Knudsker Byting valgt.
1 medlem til Bofas brugerråd:
Her blev Alex Andersen fra Nylars Borgerforening genvalgt.
2 medlemmer til Kulturmiljørådet:
Her blev Kulturmiljørådets valg af Jørgen Jespersen, Gudhjem By og Mindeforening og
Jens Holger Kofod, Byforeningen Svanekes Venner taget til efterretning. De to
repræsentanter repræsenterer i Kulturmiljørådet ud over egne byer også aktuelle andre byer.
1 medlem til Agenda 21 styregruppe:
Her blev Niels Munch, Rø Borgerforening valgt.
5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forslog et uændret kontingent på 300 kr. årligt.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Valg af kasserer:
Her blev Elsebeth Pedersen, Klemensker Borgerforening valgt.
7. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem:
Som nyt medlem blev i henhold til vedtægterne Bo Johansen, Rutsker Sogneforening valgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant:
Her blev Finn Ager, Vestermarie Borgerforening genvalgt.
9. Valg af revisor:
Her blev Finn Ager, Vestermarie Borgerforening genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant:
Punktet udgik.

11. Eventuelt:
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i BBS.
Preben Miland Grønvald, Tejn Borgerforening ønskede en tidligere udmelding af datoen for
afholdelse af den årlige generalforsamling, da den i år faldt sammen med Tejn
Borgerforenings generalforsamling.
Jørgen Jespersen, Gudhjem By og Mindeforening opfordrede til at borgerforeningerne
mødte bedre frem til møderne om De bevarende lokalplaner.
Carl Reuss, Rø Borgerforening takkede de borgerforeninger der havde meldt sig ind i
Foreningen De Bornholmske Skove, og opfordrede de resterende til at gøre det samme.
Jørgen Hammer oplyste at BBS til næste års generalforsamling ville komme med et
vedtægtsforslag om ændring af datoen for generalforsamlingen, så den ikke skal ligge inden
1. april men inden 1. maj, og vil tilsvarende arbejde for en ændret frist for indsendelse af
foreningernes regnskab til BBS og Børne- og Fritidssekretariatet.
Formanden takkede dirigenten som afsluttede generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen fortalte Miljøchef Jørgen Jespersen om den Lokale Agenda 21
strategi.

Knud Erik Olsen
referent.

