Bornholmske Borgerforeningers Samvirke´s generalforsamling
torsdag den 23. april 2015 kl. 19.00 i Klemensker Fritidscenter.
Antal deltagere 22 personer.
Irene Dunker fra Klemensker Borgerforening bød velkommen og gav en
orientering om foreningens arbejde i Klemensker.. Herefter bød formanden for
BBS Jørgen Hammer de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

Nyker, 29. april 2015

Derefter gik man over til selve dagsorden.
Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Her blev Irene Dunker, Klemensker Borgerforening valgt til dirigent, der forslog
at punkt 3 og 12 blev drøftet under et. Knud Erik Olsen, Hasle Byting blev valgt
til referent og Lise Terp Kristiansen og Karen Nørregaard begge fra Listed
Borgerforening blev valgt som stemmetællere.
Pkt. 2.Bestyrelsens beretning.
Formanden Jørgen Hammer fremlage bestyrelsens beretning, hvor han bl.a.
kom ind på skolestrukturen, dialogmøder med BRK, høringssvar vedr.
detailhandlen på Bornholm, oprør fra udkanten, flexboliger ny aftale med
Fritids- og Kulturforvaltningen og LAG Bornholm. Beretningen blev enstemmigt
vedtaget og er udsendt til alle medlemmer pr. mail.
Pkt. 3. Repræsentanter fra brugerrådene afgiver kort beretning (kun i ulige
år)
Punktet bliver behandlet sammen med punkt 12.
Pkt. 4. Godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Bo Johansen fremlagde årsregnskabet, der balancerede med
43.805,08 kr. og et overskud på 972,48 kr. Generalforsamlingen mente ikke,
det var rimeligt, at BBS skulle står for udbetalingen af pengene fra Fritids- og
Kulturforvaltningen, men mente det burde være BRK´s opgave, idet de ligger
inde med alle oplysningerne. Herefter blev regnskabet godkendt.
Pkt. 5. Drøftelse af indkomne forslag og beslutning om bestyrelsens opgaver
i det kommende år.
Bestyrelsen havde et forslag om at indsende en klage over forudsætningerne
for en række af de udlæg til nye butiksformål, der af kommunalbestyrelsen i
BRK har været grundlaget for at godkende en indstilling om at sende forslag til
Kommuneplantillæg nr. 01 – Detailhandel i høring i perioden 30. marts til 26.
maj 2015. En enig generalforsamling bakkede op om at indgive klagen til
Natur- og Miljøankenævnet. Klagen tilsendes pressen i dag.
Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.
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Endvidere tilsluttede en enstemmig generalforsamling sig udkastet til en
bornholmsk frivillighedspolitik.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent: Beløbet er uændret.
Pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: her blev Kasserer Bo Johansen, og
næstformand Knud Erik Olsen genvalgt for 2 år.
Pkt. 8. Udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem: Her blev Steffen Gerdes fra
Østermarie Borgerforening valgt for 2 år.
Jørgen Hammer takkede det afgående medlem, Hans Jørgen Karlsen, Vang
Grundejerforening for godt udført arbejde i de forløbne to år.
Pkt. 9. Valg af suppleanter: Her blev Asger Pedersen, Nyker Borgerforening
valgt som suppleant for Jørgen Hammer og Gert Sørensen, Klemensker
Borgerforening valgt som suppleant for Bo Johansen og Brita Hansen, Tejn
Borgerforening valgt som suppleant for Knud Erik Olsen, alle valg gælder for 1
år.
Pkt. 10.Valg af revisor: Her blev Finn Ager, Vestermarie Borgerforening
genvalgt for 2 år.
Pkt. 11. Valg af revisorsuppleant: Her blev Svend Aage Kristoffersen,
Vestermarie Borgerforening genvalgt for 1 år.
Pkt. 12. Valg af repræsentanter for BBS til brugerråd:
Valg og beretning (punkt 3) blev slået sammen til et punkt .
Bofa: Alex Andersen, Nylars Borgerforening gav en kort orientering om
arbejdet og blev genvalgt for 2 år.
Østkraft: Bo Johansen, Rutsker Sogneforening gav en kort orientering og blev
genvalgt for 2 år.
Forsyningsvirksomhederne: Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening gav en
kort orientering og blev genvalgt.
Brugerråd for Bornholms Biblioteker er nedlagt, og derfor ingen orientering
eller nyvalg.
Følgegruppen om arkitekturpolitik: Henriette Howalt, Gudhjem By og
Mindeforening var ikke mødt, så derfor ingen orientering. BBS undersøger om
Henriette Howalt er villig til at fortsætte.
Kulturmiljørådet: Henriette Howalt, Gudhjem By og Mindeforening og Jens
Holger Larsen, Rønne-Knudsker Byting begge var ikke mødt, så derfor ingen
orientering. BBS undersøger om begge er interesseret i at fortsætte endnu i 2
år.
TV2´s Repræsentantskab: Ellen Andersen, Nylars Borgerforening gav en kort
orientering om arbejdet og blev genvalgt for 2 år. Derudover skulle der vælges
en suppleant for Ellen Andersen og her blev Lise Terp Kristiansen, Listed
Borgerforening valgt for 2 år.
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Samfundskontaktudvalget (landbruget): Bo Johansen, Rutsker Sogneforening
oplyste at der de sidste to år ikke havde været nogle møder og derfor ville han
tage kontakt til udvalget, om det skulle fortsætte.
Folkeoplysningsudvalget: Kaj Jørgensen, Pedersker Borgerforening meddelte
at udvalget var nedlagt, og derfor skulle der ikke ske nyvalg.
Grønt Dialogforum: Pær Køie Kofod er ikke længere bosat på Bornholm, derfor
ingen orientering.
Karen Nørregaard, Listed Borgerforening blev nyvalgt for 2 år.
Pkt. 13. Eventuelt: Steffen Gerdes, Østermarie Borgerforening forslog, at
repræsentanterne for brugerrådene hvert år gav en skriftlig orientering om
arbejdet i det forløbne år, idet oplysninger der var to år gamle nok ikke ville
være aktuelle mere. Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling
komme med vedtægtsændringer, hvor nævnte forslag vil blive indarbejdet.
Hans Jørgen Karlsen, Vang Grundejerforening orienterede om, at loven om
flexboliger havde haft en uheldig virkning for Vang, idet en del boliger var
solgt som flexboliger og dermed var med til at affolke Vang.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden, som
afsluttede selve generalforsamlingen med en tak til dirigenten.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00
Knud Erik Olsen
referent
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