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En kommunal tilskudskrone  
gav aktivitet for tre kroner
Af Holger Larsen

LOKALSAMFUND
Hver eneste kommunale tilskudskrone i 
2014 genererede en samlet økonomisk ak-
tivitet på knap tre kroner. 

Det står at læse i rapporten ”De born-
holmske borgerforeningers brug af kom-
munale puljemidler”. Rapporten er udar-
bejdet af Center for Regional- og Turisme-
forskning (CRT) på bestilling af Born-
holmske Borgerforeningers Samvirke 
(BBS). 

CRT-analysen indeholder en kortlæg-
ning af de samlede anvendte midler 
blandt de 28 medlemsforeninger af BBS i 
perioden 2006–2016 i forhold til konkrete 
aktiviteter. Kortlægningen omfatter des-
uden en vurdering af effekterne. 

CRT skriver under konklusionerne, at 
generelt viser analysen af borgerforenin-

gernes regnskab en pæn stigning i aktivi-
tetsniveauet, målt på omsætningen i for-
eningerne. Det gælder især i de senere år, 
hvor man også konstaterer, at foreninger-
ne i højere grad har været i stand til at hen-
te supplerende midler til lokalsamfunde-
ne via fonde og lignende.

”Den kommunale medfinansiering har 
stor betydning for de aktiviteter, for-
eningerne kan gennemføre. Man kan sige, 
at tilskuddet er den økonomiske ”krum-
tap” for alle de aktiviteter, foreningerne 
udfører i dag”, skriver CRT.

Lokalsamfundspuljen rummer samlet 
et beløb på 1,7 mio. kr. og fordeles ud fra en 
fordelingsnøgle aftalt mellem BBS og 
Bornholms Regionskommune. 

”Til trods for, at det er vanskeligt at esti-
mere værdien af frivilligt arbejde, så er der 
ingen tvivl om, at puljemidlerne opleves 
som en samlet kommunal anerkendelse”, 

skriver CRT og bemærker, at de kommu-
nale tilskud til foreningerne er medvir-
kende til at frigøre det frivillige potentia-
le. 

Baggrunden
BBS-formand Jørgen Hammer siger om 
baggrunden for, hvorfor BBS valgte at be-
stille og finansiere rapporten:

– I 2016 oplevede vi, at administratio-
nen havde puljemidlerne til lokalsamfun-
dene med som muligt spareemne ved 
budgetforhandlingerne for 2017. Så galt 
gik det ikke, men det gjorde det tydeligt 
for BBS, at vi skulle se at få synliggjort, 
hvad midlerne gik til – og at det forhå-
bentlig kunne ses som en god sam-
fundsinvestering at yde midler til lokal-
samfundene til de almennyttige aktivite-
ter, som de hver især finder vigtige, siger 
Jørgen Hammer.
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De fire borgerforeninger, der taler om at 
indgå et klyngesamarbejde, er:
Klemensker Land- og Byforening, Nyker 
Borgerforening, Rø Borgerforening og 
Aarsballe Borgerforening.

 i Landsbyklynger
Landsbyklynger defineres som et antal landsbyer, der arbejder sammen om et fælles 
strategisk mål.

Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyer benytter hinandens styrker til at 
udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at 
skabe en fælles stedidentitet, sociale fællesskaber og om at samles om fælles fysiske 
faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Læs selv mere på landsbyklynger.dk

 i 12 projekter er i gang
Realdania og DGI indledte i 
2015 et samarbejde omkring 
udviklingen af landsbyer og 
landdistrikter med fokus på 
dannelsen af ”landsbyklyn-
ger”, og der er 12 igangvæ-
rende projekter.

Som eksempler kan nævnes:

Kronjylland: 
I landsbyklyngen Kronjylland 
ønsker man at ændre kultu-
ren og relationerne mellem 
13 nabolandsbyer med 3.667 
indbyggere nordøst for 
Randers.

Fokuspunkter: Udvikling af 
fælles idrætsfaciliteter og –
aktiviteter, videreudvikling af 
områdets forsamlingshuse, 
bedre udnyttelse af Randers 
Fjords mange muligheder.

Langeland: 
Dækker hele Langeland med 
12.500 indbyggere.

Fokuspunkter: Digitalisering, 
inddragelse af særligt udsat-
te/inaktive, lokale fødevarer 
og grøn vækst.

Mols i udvikling: 
De tre hovedbyer Tved, 
Vrinners og Knebel samt 21 
mindre landsbyer med i alt 
3.779 indbyggere.

Fokuspunkter: Etablering 
af et nyt fælles kultur- og 
mødested, samling af de 
eksisterende organisationer, 
fælles dialog med kommu-
nen.

Samarbejde giver mere vægt
Af Holger Larsen

– Det vil give os mere vægt, når vi taler på 
vegne af en større gruppe. Man kan også 
drage nytte af hinandens erfaringer. Jeg så 
for eksempel gerne, at vi i Rø fik en trafik-
regulering – ligesom i Nyker og Klemen-
sker – for at få hastigheden ned igennem 
byen. 

Det siger Peter Karmark, kasserer i Rø 
Borgerforening, om et samarbejde med 
naboborgerforeningerne.

– Vi skal støtte op om brugsen i Kle-
mensker. Det har vi i Rø gjort i mange år, 
men det bliver nok svært at få nykerboerne 
til at bruge Klemensker Brugs.

– Vi har i forvejen et samarbejde med 
Klemensker om KlemenskeRø Avisen, og 
kan vi få det samarbejde rykket ned til Ny-
ker, er det alle tiders. Vi har allerede nogle 
børn, der går i skole i Nyker, så der er ingen 
tvivl om, at det kunne være en fordel at 
samarbejde om nogle ting, mener Peter 
Karmark.

Han nævner også, at jagtforeningerne i 
Nyker og Rø fusionerede for nogle år si-
den, da kommunen begyndte at sælge de 
kommunale skove.

Irene Dunker fra Klemensker Land- og 
Byforening foreslår, at de fire foreninger 
som noget af det første arrangerer et fælles 
vælgermøde op til kommunalvalget i no-
vember.

Peter Karmark, kasserer i Rø Borgerforening. 
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