Referat fra stiftende generalforsamling i Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
Onsdag d. 6. marts 2002 kl. 19.30 i NIF Selskabslokaler, Nyker Hovedgade 7, 3700
Rønne.
Tilstede var repræsentanter for 15 borgerforeninger med erklæret stemmeret:
Aarsballe, Arnager, Gudhjem, Klemensker, Lobbæk, Nyker, Nylars, Pedersker, Rø, Rønne,
Sorthat Muleby, Svaneke, Tejn, Vestermarie, Østermarie. Endevider en rep. fra Åkirkeby
med meddelelsen om manglende bemyndigelse til at deltage i afstemninger .
Endelig deltog fmd. for Landsforeningen af Landsbysamfund i Danmark, Jytte Aamont
Møller, samt leder af LEADER-kontoret på Bornholm, Hans Jørgen Jensen i mødet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkomst og udpegning af referent
Valg af stemmetællere og dirigent
Vedtagelse af vedtægter for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
Valg af formand og kasserer
Udpegelse af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Evt.

Ad. 1
På vegne af arrangementsgruppen bøde Erlings Nielsen fra Rø Borgerforening
velkommen til mødet. Hans Jørgen Jensen udpegedes til referent.
Ad. 2
Flemming Larsen fra Byforeningen Svanekes Venner blev valgt som dirigent. Som
stemmetællere udpegedes Jørgen Badsted, Svaneke og Niels Munk, Rø.
Ad. 3
Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening, redegjorde for baggrunden for ønsket om
foreningsdannelse og hvorfor de såkaldte byforeninger i første omgang ikke havde været
med i den forberedende fase. Igennem nogle år har borgerforeningerne på Bornholm
afholdt ½-årsmøder for primært at udveksle erfaringer. Men med baggrund i den nye
kommunestruktur blev man på det sidste fælles borgerforeningsmøde enige om at
tidspunktet var kommet for dannelse af et egentlig samvirke. Samtidig var man også
enedes om at det ville være ganske naturligt at invitere alle borgerforeninger på øen med i
samvirket. Navnet ”Samvirke” blev ligeledes begrundet ud fra ideer omkring
uafhængighed, upolitisk, uden økonomiske interesser mv., men med fælles interesser
omkring decentralisering og higen om lokale kvaliteter.
Herefter blev vedtægterne gennemgået § for §, og en del foreslåede ændringer til det
udsendte forslag blev rettet/ind- eller tilføjet. Det endelige forslag til vedtægter blev
enstemmigt godkendt og er vedlagt dette referat.

Efter vedtagelsen af de reviderede vedtægter blev Jytte Aamont Møller fra LAL budt
særligt velkommen. Jytte var glad for at komme til Bornholm, og var især glad for at få lov
til at overvære denne stiftende generalforsamling. Jytte henviste til § 78 i Grundloven der
netop vedrører foreningsfriheden. Jytte ville i øvrigt gerne slå et særligt slag for de unge,
og henviste til de unges rettigheder til - på lige linie med ældre - at være
stemmeberettigede mv. Når blot formanden og kassereren er over 18 år kan de oven i
købet være med til at forvalte penge.
Ad 3.
Som formand for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) valgtes Jørgen Hammer
uden modkandidat. Til kassererposten var der to opstillede: Finn Ager, Vestermarie
Borgerforening, og Niels Munk, Rø Borgerforening. Af 15 afgivne stemmer blev én
erklæret ugyldig, to var blanke, 3 tilfaldt Finn Ager og 9 tilfaldt Niels Munk. Niels Munk
var således valgt som kasserer.
Ad 4.
Iflg. vedtægterne skal Aarsballe, Gudhjem og Klemensker udpege et medlem hver til
bestyrelsen. Aarsballe havde på forhånd udpeget Bernt Pedersen. Gudhjem og
Klemensker skal hurtigst muligt indstille en person hver. - Navn afleveres til den nyvalgte
fmd. Jørgen Hammer. (Første bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 19. marts 19.30 hos
fmd. Nyker Hovedgade 32, Nyker. På grund af bortrejse til den 18.3. udsendes ingen
separat mødeindkaldelse)
Ad 5.
Som bestyrelsessuppleanter valgtes Asger Pedersen, Nyker Borgerforening og Erling
Nielsen, Rø Borgerforening.
Ad 6.
Som revisor valgtes Finn Ager, Vestermarie Borgerforening.
Ad 7.
Som revisorsuppleant valgtes Keld Nielsen, Aarsballe borgerforening.
Ad 8.
Som indledning til debat vedr. kontingentstørrelse fremkom Jørgen Hammer med forslag
om at LEADER-kontoret blev tilknyttet som sekretariat for Samvirket. Til praktiske
gøremål, udsendelse af mødeindkaldelser, -referater, samt ajourføring af medlemskartotek
mv. LEADER-kontoret ved Hans Jørgen Jensen erklærede sig villig, naturligvis under
forudsætning af at bestyrelsen for LEADER-kontoret indvilliger.
Kontingentet blev herefter fastsat til 300 kr. pr. år.
Ad 9.
Ingen yderligere kommentarer.

Efter mødet holdt Jytte Aamont Møller et indlæg om Landsforeningen af
Landsbysamfund) - og Hans Jørgen Jensen fortalte kort om LEADER.

