Referat fra den årlige generalforsamling
tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00
på Bryghuset på Svaneke Torv
Tilstede var repræsentanter for Rutsker, Hasle, Fællesrådet for Ibsker, Listed og
Svaneke, Vang Grundejerforening, Tejn, Østermarie, Aakirkeby, Nylars, Klemensker,
Østerlars, Nyker, Sorthat-Muleby, Rønne, i alt 26 personer.

Svaneke, 11. april 2013

Velkomst ved Fællesrådet for Ibsker, Listed og Svaneke, Steen Hansen, der fortalte at
der er pt. 24 medlemsforeninger i Fællesrådet; og at Fællesrådet oplever, at der er stort
behov for lokal debat om udviklingen på øen.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1)

Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Steen Hansen,
Formand for Fællesrådet for Ibsker, Listed og Svaneke blev valgt. To fra Svaneke
blev valgt til stemmetællere og Rikke Brandt Broegaard som referent.
Bestyrelsens beretning om Samvirkets arbejde og debat. Jørgen Hammer (JH)
aflagde bestyrelsens beretning (vedhæftet) og lagde indledningsvis vægt på dels
de udfordringer øen står overfor med bl.a. faldende befolkningstal og vigtigheden
af borgerinddragelse og dialog i denne situation, og dels de spirende initiativer og
håb, som bl.a. Vores Bornholm repræsenterer. Politik for borgerinddragelse har
fyldt en stor del af BBS’s arbejde, og bestyrelsen har overfor BRK påpeget
nødvendigheden af, at der i stadig højere grad skabes tidlig dialog om hvor og
hvordan, det kan blive aktuelt at spare. I den forbindelse blev behovet for en
regionalpolitk på nationalt plan fremhævet.
Debat:
Aakirkeby: * Hvorfor skal dialogmøderne ligge i foråret, hvor alle foreninger har
tralvt med møder? De skal indvarsles mindst 3 måneder inden start på møderne.
Mulighed for at bruge Handleplanen (i RUPen), som kan bruges som
indgangsvinkel til at definere temaer for kommende dialogmøder.
Mht fjernvarmevirksomheden: Uenig med Forsyningens bestyrelse – vi har brug
for LOKALE repræsentanter, én for hvert varmeværk, og det er udtalt fra
Forsyningsvirksomhedens side (i forbindelse med overtagelsen af Nexø
Halmvarmeværk), at de vil arbejde på at få en ’forbedret brugerrepræsentation’.
JH: Vedr. Dialogmøder: Fremadrettet vil der ligge et ødækkende møde før
sommerferien, og en række tematiske møder i efteråret. Og fremadrettet er der
enighed om at undgå parallelle mødeforløb (BRK og Vores Bornholm).
Hasle: Fortsat en repræsentant for BBS i Forsyningens brugerråd og det skyldes,
at brugerrepræsentanterne også skal behandle vand, spildevand m.m. og ikke kun
fjernvarme.
Bestyrelses- og brugerrådsmøde i næste uge i Forsyning, hvor der vil blive
præsenteret et oplæg om brugerrepræsentation for fjernvarmeforbrugerne, idet
der lægges op til, at der dannes en forbrugerforening eller - råd, som der kan
holdes dialogmøder med. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

2)

Repræsentanter fra brugerrådene afgav kort beretning (kun i ulige år)

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.

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

Bofa: Alex Andersen. Kort orientering om nybyggeri af varmeværk i
Østerlars, og de forventede besparelser; samt haveaffaldsmodtagepladsetablering, som også er blevet billigere end forventet.
Østkraft: Bo Johansen. Forenkling af afregningsmetoder og opgørelser til
brugere. Ecogrid-projektets har været lidt trægt at løbe i gang men nu ser det ud
til at lykkes. Fibernet etablering skrider frem. Østkraft er i dag det mest grønne elselskab i DK, og tilbyder bl.a. mulighed for køb af helt grøn strøm.
Forsyningsvirksomhederne: Jørgen Hammer. Omtalte købet af
Industrivej, som gav nogen knurren i krogene, i betragtning af, at der er så mange
tomme kommunale boliger. Udmeldingen af voldsomt stigende vand-takster, hvor
brugerrådet ikke havde været hørt, gav anledning til indkaldelse til et kombineret
brugerråds- og bestyrelsesmøde, hvor BBS repræsentanten forslog en justeret
model, hvor det blev den faste afgift, der blev hævet, og kubikmeterprisen kunne
stige det mindre. Løsningen er således blevet en stigning af den faste afgift og en
stigning af kubikmeterprisen, der er ca. det halve af det oprindeligt udmeldte.
Stort problem med et gammelt og nedslidt vandledningssnet, og gamle målere,
man har overtaget fra de gamle kommuner. Brugerrådet erkender således behovet
for takststigninger og behovet for kvalitet i ledningsnettet.
Bemærkning (Aakirkeby) om at en kommunal virksomhed burde være åbne for at
flytte ”ud i provinsen” på Bornholm, i stedet for at lægge sig i Rønne.
Brugerråd for Bornholms Biblioteker: Charlotte Munk Fassel og
Finn Brædstrup (ikke til stede).
Følgegruppen om arkitekturpolitik: Henriette Howalt (Ikke til stede)
Kulturmiljørådet: Henriette Howalt og Jens Holger Kofod (Ikke til stede)
TV2s repræsentantskab: Ellen Andersen. Gode, positive
repræsentantskabsmøder – med debat pm programoversigter, genudsendelser osv.
Der er god respons på repræsentantskabets kritik (i alt 35 repræsentanter).
Forslag (Hasle) om at Hasle, som købstad, kommer med på vejrkortet.
Samfundskontaktudvalget (landbrugets): Bo Johansen. Dyrskuet er
droppet og Landbruget skal lige finde sine ben efterfølgende. Ligget pt. ret stille.
Folkeoplysningsudvalget: Britta Kofoed og Kaj Jørgensen som suppleant.
Der er ikke så forfærdelig mange punkter i Folkeoplysningsudvalget, der berører
borgerforeningerne.
Grønt Dialogforum (tidligere Agenda 21): Pær Køie Kofod (Ikke til
stede)
3)

4)

Godkendelse af revideret regnskab. Regnskabet blev fremlagt at Bo Johansen,
kasserer. Der har været et lille underskud, men der er en betragtelig egenkapital.
Østermarie: Spørgsmål om kontingent – forklaring om sammensætning af
medlemskontingent. Forslag om at kontingentets størrelse og beregningen heraf
tydeliggøres i næste års regnskabsaflæggelse.
Det blev bemærket af kassereren, at kontingentet til BBS, for at forenkle
betalingen blev trukket forlods fra F&K puljens midler inden deres udbetaling til
medlemsforeningerne. Spørgsmål til ”kursuspuljen” – og klargørelse af, hvad de
penge, der er søgt af BBS og LAG-Bornholm til kursusforløbet ”Når udkanten
er midtpunkt – lokale ressourcer i spil” er brugt til. Efter en (alt for lang)
sagsbehandlingstid i Naturerhverv er kursusforløbet omsider udbudt pr mail til
BBS medlemsforeninger og i en annonce i Rytterknægten. Ansøgningsfrist 3. maj
2013 og bestyrelsen håber, at flere af lokalsamfundene vil lægge billet ind på
muligheden for at få hjælp til at udvikle deres lokalsamfund
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Drøftelse af indkomne forslag og beslutning om bestyrelsens opgaver i det
kommende år.

Fleksboliger – BBS har opfordret medlemsforeninger til at drøfte dette og
tilkendegive deres holdninger. Der er kommet mange tilbagemeldinger, og det
er klart, at der blandt medlemmerne er forskellige holdninger og interesser.
Grundlæggende tegner der sig et billede af, at det en god ide, men man
fremhæver nødvendigheden af, at implementeringen af begrebet Flexboliger
sker i samråd med lokalforeningerne. Bestyrelsen har formuleret et forslag om
en første etape, der åbner for muligheden i de byzoner, der ikke længere har
hverken offentlig eller privat service.
BBS opfordrer de lokalområder, der endnu ikke har tilkendegivet deres
holdning, til at fremsende denne til BBS.
Fællesråd, Svaneke: Kommentarer om at der også er behov for, at nationale
love skal åbne op for at give yderområder fordel af flexbolig-muligheder, fx i
forhold til skattegrundlag, isoleringskrav hvor flexboliger overgår til
helårsbolig osv.
Tejn: Lokalt er der i Tejn stort flertal for ophævelse af bopælspligten.
Bekymring for at en graduering i forhold til bopælspligt kan blive for
bureaukratisk.
Vang Grundejerforening: Rart er nogen ejer husene, for så bliver de
vedligeholdt. Men bekymring for at hvis der bliver færre fastboende i Vang
risikerer man at miste f.eks. bus-betjeningen, snerydningen osv. Så der er
fordele og ulemper.
Svaneke: Holder meget fast på helårsbolig-pligten. Vi har skole, brugs osv… og
begynder vi at udvande bopælspligten, så vil den fastboende befolkning sive, og
med dem også grundlaget for skole og offentlig service. Så for os er det vigtigt
at bevare helårsbeboelse i de centrale områder i byen.
JH/Nyker: Rapport om boligsituationen på Bornholm fra BRK udsendt før jul
opgør at vi har ca. 22.000 helårsboliger og op mod 10 % i dag står tomme. Vi
har en lav gennemsnitlig beboelsesrate pr bolig (faldet fra 2.5 til 1.7). Beboere
pr. bolig vil næppe falde meget mere og derfor slår fraflytningen nu stærkere
igennem. Der er derfor sket et paradigmeskift:I denne kreds har vi tidligere talt
om kontrol med bopælspligt – men nu er vi mere optaget af, at boligerne har en
ejer og bliver vedligeholdt. Når BBS taler flexbolig forudsætter vi, at det er en
helårsbolig man køber, og at kan bruge hele året, og IKKE er pålagt at
opgradere boligen til bygningsreglementets krav for nybyggeri, hvis flexboligen
måtte ønskes ændret tilbage til helårsbolig. Nyker: Stort flertal i Nyker for en
for en flexboligordning. Men i Svaneke er situationen en anden – og livet her vil
udvandes af flexboliger. Derfor anbefaler BBS, at der bør være lokal indflydelse
på den konkrete implementering i de enkelte lokalsamfund
Vores Bornholm – BBS’s anbefaler, at vi trækker på samme hammel og
koordinerer indsatsen. Vores Bornholm (VB) har en vision om udvikling og det
er så vigtigt for vores fremtid, at bestyrelsen foreslår, at BBS og VB laver en
alliance. Men vi skal finde en form, der giver mening.
JH foreslog, at man afveg fra dagsordenen, og tog Anders Wik’s oplæg under
pkt. 5.
Generalforsamlingen stillede sig positiv til, at vi søger at finde en måde at
signalere på, at vi ønsker at samarbejde og koordinere vores arbejde med Vores
Bornholms, og finde en konkret model for dette.
Tilladelse fra dirigenten til at springe i dagsordenen.

Oplæg ved Anders Wik.
Udvikling på Bornholm – det er den eneste kasket Vores Bornholm har på.
Noget af det unikke ved en ø er netop samfundsfællesskabet, og det skal vi
bruge til at tiltrække flere. Vores Bornholm ønsker at være en
samarbejdsplatform, som mange kan være en del af. VB vil gerne koordinere –
og slå ting sammen (fx også Z-i-værk og VB). Undskylder fodfejl med at lægge
møder samtidig med andre møder.
Borgerdreven innovation – forslag og initiativer kommer nedefra. Økonomisk
støtte bruges til at lave samarbejdsplatform, hvor der fx kan ligge en kalender,
så det nemt at skabe synlighed for aktiviteter – på hele øen. En opslagstavle.
Forkantsmødet i går (8.4.), handlede om arbejdspladser og iværksætteri.
Hvordan kommer vi i gang? Fødevarekasser - et tomt lokale, akutjob, afsætning
af lokale produkter. Forskellige folk tager handling… forhåbentligt får vi skabt
resultater. Nedefra og op.
Jo flere der bruger samarbejdsplatformen, jo bedre er det. Jo større synlighed, jo
større brug af kulturtilbud. Vi vil gerne have jeres opbakning; og vi håber, at
kunne tilbyde fx en kalender-funktion.
JH: Indstilling: VB er ikke en forening og således ikke en organisation, der
egner sig til at optage en anden forening. Det er et netværk af engagerede
personer; der bidrager med at arbejde hen imod resultater. Hvordan kan BBS
signalere, at vi støtter initiativer og bakker det op?
Foreslog, at når BBS udsender nyhedsbreve, er det oplagt at BBS ud over egne
aktiviteter også nævner hvad BRK har af f.eks. dialogmøder. Vi har hidtil ikke
oplyst om andre foreningers aktiviteter. Foreslår at vi gør en undtagelse med
VB – fordi de understøtter vores vision om et levedygtigt landdistrikt og
samfund og i øvrigt opfordrer til, at man engagerer sig i VB´s arbejde.
Spørgsmål/forslag:
Østermarie: Link til Vores Bornholms hjemmeside. Opfordrer foreningernes
medlemmer til at melde sig under fanerne, hvis man er interesseret.
Hasle: BBS skal arbejde sammen med VB, ligesom BBS skal med alle andre.
Det vil være fantastisk, hvis vi kan få en SAMLENDE kalender. På den måde
bør vi bakke op om sådan en portal. Vi skal bidrage med at udvikle Bornholm –
både med VB og med mange andre.
Afsluttende bemærkning: VB har fokus på individer. BBS har fokus på
foreninger. VB får positiv særbehandling, omtale i kalenderen og link. BBS er
ikke ’en del’ af VB, men vi anbefaler medlemsforeningernes medlemmer at
støtte op om VB, og vi informere alt det vi kan.
5)

Fastsættelse af kontingent: 300 DKK plus pristalsregulering
pr.medlemsforening.

6)

Valg af kasserer for 2 år:
På valg er Bo Johansen (modtager genvalg). Valgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
På valg er Knud Erik Olsen (modtager genvalg). Valgt.

7)

Udpegning af et øvrigt bestyrelsesmedlem for 2 år (i henhold til vedtægterne
udgår Sorthat-Muleby Borgerforening og for tur står Vang Grundejerforening).

Vang Grundejerforening. En repræsentant for Vang Grundejerforening (navn
meddeles senere) indtræder i BBS’s bestyrelse.
8)

Valg af suppleant for Bo Johansen for et år:
På valg er Gert Sørensen (modtager genvalg). Valgt
Valg af suppleant for Knud Erik Olsen for et år:
På valg er Brita Hansen (modtager genvalg). Valgt.

9)

Valg af revisor for 2 år:
På valg er Finn Ager (modtager genvalg). Valgt.

10)

Valg af revisorsuppleant for et år:
På valg er Svend Aage Kristoffersen (modtager genvalg). Valgt.

11)

Valg af repræsentanter for BBS til brugerråd, udvalg og repræsentantskaber
På valg er:
Bofa: Alex Andersen. Genvalgt.
Østkraft: Bo Johansen. Genvalgt.
Forsyningsvirksomhederne: Jørgen Hammer. Genvalgt.
Brugerråd for Bornholms Biblioteker: Charlotte Munk Fassel og
Finn Brædstrup. Genvalgt.
Følgegruppen om arkitekturpolitik: Henriette Howalt. Genvalgt.
Kulturmiljørådet: Henriette Howalt og Jens Holger Kofod. Genvalgt.
TV2s repræsentantskab: Ellen Andersen. Genvalgt.
Samfundskontaktudvalget (landbrugets): Bo Johansen. Genvalgt.
Folkeoplysningsudvalget: Britta Kofoed og Kaj Jørgensen som suppleant.
Britta udtræder; Kaj Jørgensen indtræder som repræsentant; Thomas Bay Jensen valgt
som suppleant.
Grønt Dialogforum (tidligere Agenda 21): Pær Køie Kofod. Genvalgt.
12)

Eventuelt
Besparelser – opfordring til bestyrelsen fra Nylars om at opfordrer BRK til at
slukke gadelyset hele sommeren og i stedet få ryddet cykelstierne om vinteren.
Kommentar: Nyt regulativ om snerydning fastslår, at der fra næste år vil blive
ryddet flere cykelstistrækninger om vinteren, men på bekostning af snerydningen
på det overordnede vejnet.
Baggrundsstøj: Flere anmodede om, at næste års generalforsamling blev lagt et
sted, hvor der er mindre baggrundsstøj.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for sin
gode indsats.

BBS bød på øl//vand og et par snitter og the/kaffe efterfølgende
Med venlig hilsen

p.S.v.
Jørgen Hammer
Formand

