Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

Referat fra den årlige generalforsamling
torsdag den 27. marts 2008 kl. 19,00
i Lobbæk Medborgerhus
Formanden for Lobbæk Borgerforening bød velkommen til medborgerhuset og fortalte historien
bag huset og dets anvendelse i frem til dag. Herefter bød formanden for BBS, Jørgen Hammer
velkommen til den årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller:
Knud Erik Olsen, Hasle Byting blev valgt til dirigent. Som referent blev Bo Johansen
Rutsker sogneforening valgt. Som stemmetæller blev valgt R. B. og A. K. L. Der var 15
stemmeberigtigede foreninger fremmødt.
2. Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat:
Formanden Jørgen Hammer fremlagde bestyrelsens beretning, den affødte flg. debat om:
Medborgerhuse:
Allinge:
Medborgerhuset Kærnehuset er stort i forhold til andre og med en stor brugerintensitet og
deraf følgende stort vedligehold. Ønskede plan for besparelse på medborgerhusene frem for
en udjævning og grønthøstermetode ligeledes ønskede man afklaring på flere spørgsmål.
Nylars:
Mente ikke at Allinge var ringere stillet end dem og mange andre.
J. Hammer:
Ikke nogen god ide med hurtige og store engangsændringer i tilskuddene. Om nødvendigt
var en mere langsom omstilling af tilskuddene til medborgerhusene en bedre vej.
Østerlars:
Havde svært ved at se problemet, da de kun havde en pavillon med skærvebund og ellers et
klasseværelse på skolen.
J. Hammer
En arv der er svær at løfte for fritid og kulturudvalget.
Allinge.
Det er ikke muligt at gøre det lige for alle.
J. Hammer:
En mulighed er også, at blive inspireret af den fordelingsnøgle man anvender ved den
nuværende tildeling af midler fra F&K til borgerforeningerne.
Høringer
Aakirkeby:
BBS burde høres, før kommunalbestyrelsen tager vigtige beslutninge,r der påvirker de
respektive lokalsamfund. Man så gerne, at høringsmaterialet kom ud noget tidligere. Der er
meget forskel på høringsfristerne især når KB går på tværs af vedtagne planer.

J. Hammer:
BBS har mandat til at udtale sig, men ofte skal det være her og nu for at være aktuelt og
derfor kan det være svært at høre alle foreninger, før der svares.
Klemensker:
Hellere styrke fagligheden og ekspertisen i Rønne Borgerservice frem for at bibeholde en
borgerservice i Hasle.
Rønne:
Brug brk´s hjemmeside
J. Hammer.
Hvis man har noget skal man bare kontakte mig.
Aakirkeby:
Med adresse til et læserbrev fra Klemensker advarede Robert Joensen mod at nedgøre
andre borgerforeningers argumenter i medierne.
Bornholms landbrug:
Det ligger landbruget meget på sinde at forklare omgivelserne, hvorfor man driver
landbruget på den måde, man nu engang gør. Der er i Bornholms Landbrug sat 25.000 kr.
af til diverse høringer, møder, projekter m.m. inden for det, der hedder samfundskontakt og
miljø.
Beretningen blev efter debatten godkendt.

3. Godkendelse og fremlæggelse af revideret regnskab:
Kasserer Elsebeth Pedersen fremlagde regnskabet. Regnskabet skulle have været udsendt
sammen med indbydelsen. Det blev beklaget af kassereren, at dette ikke var sket. Der var
ingen bemærkninger til regnskabet og det blev godkendt..
4. Indkomne forslag
Forslag nr. 1
I forbindelse med at BBS har skiftet kasserer, har der i forbindelse med
afleveringsforretningen været problemer med at få håndteret opkrævningen af
medlemskontingentet for 2007. Kun 5 foreninger har i 2007 indbetalt kontingent til BBS,
hvoraf nogle indbetalinger ikke er registeret ved navn og således kræver et nærmere
detektivarbejde at finde afsenderen af.
•
•
•

På den baggrund skal bestyrelsen indstille
at 2007 gøres kontingentfrit og at eventuelle indbetalinger bliver tilbagebetalt mod
fremvisning af kvittering
at BBS med tanke på at sikre en administrativ lettelse for alle, får lov at erstatte den
hidtidige medlemsopkrævning med en samlet årlig indbetaling fra Fritids- og kulturpuljen,
inden denne fordeles efter de hidtidige retningslinjer.
at alle medlemsforeningerne iht. vedtægternes § 7 har stemmeret ved generalforsamlingen
den 27. marts 2008 uanset de på tidspunktet for generalforsamlingen ikke har indbetalt
kontingent for det forløbne år.
Indbetalingen ville således blive udregnet som det af generalforsamlingen vedtagne
kontingent gange antallet af medlemsforeninger i BBS ved årsskiftet. For foreninger, der
ikke ønsker at være medlem af BBS, vil der ikke blive overført et kontingentbidrag til BBS.
Forslaget blev vedtaget med den klausul, at beløbet bliver synligt/dokumenteret for den
enkelte forening.

Forslag nr.2
På generalforsamlingen i 2007 blev der rejst forslag om at ændre § 6 i vedtægterne for BBS,
så den ordinære generalforsamling ikke skal ligge inden udgangen af 1. kvartal men inden
udgangen af april. Ønsket er begrundet i, at der i dag let sker et sammenfald af
generalforsamlingerne i medlemsforeningerne og BBS, så nogle kan være udelukket fra at
deltage og at det er en fordel, at BBS afholder sine valg af bestyrelsesmedlemmer efter
medlemsforeningerne har konstitueret sig efter en generalforsamling.
På den baggrund skal bestyrelsen foreslå ændring af vedtægternes § 6rettes, så det fremgår,
at
• Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af april måned.
Vedtaget.
Forslag nr. 3
I vedtægterne for BBS omtales ikke, hvem der har tegningsret. På den baggrund fortolker
pengeinstitutterne vedtægterne på den måde, at hele bestyrelsen i aktuelle sager skal stå som
underskrivere. I en bestyrelse, hvor ikke alle kan komme alle gange vi mødes, skaber det
problemer for en ny kasserer.
Bestyrelsen skal derfor foreslå, at der i § 9 som nyt stk. 7 indføjes.
•

Samvirket tegnes ved formand eller kasserer og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget (tydeliggøres hvem der tegner)
• Samvirket tegnes ved formand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer eller kasserer og
to øvrige bestyrelsesmedlemmer
Forslag nr. 4
I henhold til aftalen med F& K og BBS, pkt. 4 om fritids og kulturpuljen er fristen for
indsendelse af reviderede årsregnskaber fra medlemsforeningerne til BBS ved udgangen af
første kvartal.
Bestyrelsen foreslår;
• At fristen for indsendelse af reviderede årsregnskaber fra medlemsforeningerne til
BBS er inden udgangen af april det efterfølgende år.

Vedtaget
Forslag nr. 5
Byforeninger med bevaringsinteresser som Rønne Byforening og Svanekes Venner er i dag
medlemmer af landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Et årligt medlemskab
koster 1.800 kr. og det afskrækker mange. Niels Holger Larsen har på den baggrund været i

dialog med Landsforeningens bestyrelse, som har været på Bornholm med et oplæg, som
blev præsenteret for BBS den 1. marts 2008.
Landsforeningen tilbyder, at hvis BBS formeldt står som medlem, kan alle
medlemsforeninger i BBS tegne et eller flere abonnementer på Landsforeningens
medlemsblad By & Land for 70 kr. årligt for fire numre om året (ordinær pris 210,- kr./år
for ikke–medlemmer). Eksemplarer af medlemsbladet vil ligge fremme til beskuelse på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen for BBS har drøftet oplægget, og indstiller til generalforsamlingen,
•
•

at hvis kredsen af by- og bevaringsforeninger vil være indstillet på at dele udgifterne på
1.800 kr. til et årlige medlemskab, vil BBS gerne stå som det formelle medlem og sikre,
at alle medlemsforeninger i BBS (og medlemsforeningernes medlemmer) kan nyde godt af
Landsforeningens blad By & Land, og få bladet fremsendt fire gange årligt for en pris af
70,- kr.
Hvis by- og bevaringsforeningerne og generalforsamlingen kan tilslutte sig indstillingen,
kan bladet herefter bestilles af alle på mail@byogland.dk med henvisning til medlemskabet
af BBS. Se også www.byogland.dk.
Vedtaget som forsøgsordning et år.

5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forslog et uændret kontingent på 300 kr. årligt.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Valg af Formand
Her blev Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening genvalgt.
7. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem:
Som nye medlemmer blev i henhold til vedtægterne Jens-Erik Nielsen fra Rø Borgerforening
og en indtil videre ukendt fra Rønne Knudsker blev valgt.
8. Valg af bestyrelsessuppleant:
Her blev Asger Pedersen, Nyker Borgerforening valgt.
9. Valg af revisor:
Her blev Finn Ager, Vestermarie Borgerforening genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant:
Her blev Svend Aage Christoffersen valgt
11. Eventuelt:
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i BBS.
Aakirke-By-ting understregede vigtigheden af at borgerforeningerne var repræsenteret i
brugerrådene i BRK.
Formanden takkede dirigenten samt afsluttede generalforsamlingen.

