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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

Der findes i dag i alt 28 borgerforeninger, fællesforeninger, byting og 
fællesråd på Bornholm. 

Siden kommunesammenlægningen på Bornholm i 2003, har der 
hersket gensidig velvilje og tilfredshed mellem Regionskommunen og 
borgerforeningerne om at øge ansvaret og kompetencerne hos 
lokalområderne og villigheden til at løfte både aftalte opgaver, og 
opgaver man selv prioriterer i lokalsamfundene. Kort sagt er 
økonomiske midler blevet modsvaret med menneskelige ressourcer.

KONKLUSION I FORHOLD TIL DE ØKONOMISKE RESSOURCER…

De forrige års kommunale puljefordelinger, hvor midlerne var fordelt 
på flere puljer, var både administrativt udfordrende og skabte 
forvirring blandt borgerforeningerne, idet det ikke var 
gennemskueligt hvilke restriktioner, der knyttede sig til hvilke puljer. 

Fra 2017 er de forskellige puljer slået sammen i den såkaldte 
’Lokalsamfundspuljen (II)’. Puljemidlerne består af de tidligere midler 
fra Fritids- og Kulturpuljen fra 2004 og Lokalsamfundspuljen fra 
2015.

’Lokalsamfundspuljen (II)’ rummer samlet et beløb på 1,7 mio. kr. og 
vil i lighed med tidligere puljer blive fordelt ud fra en fordelingsnøgle 
aftalt mellem BBS og Bornholms Regionskommune. 

Ifølge aftalegrundlaget fordeles 29% af midlerne ligeligt mellem 
lokalsamfundene. 70% af midlerne fordeles efter indbyggertal, og 1% 
tilfalder BBS. Op til 1/3 af midlerne kan overføres til det efterfølgende år.

Afhængig af foreningernes opbygning og organisation er der også 
mulighed for at søge andre former for kommunal tilskud (eksempelvis til 
strandrensning eller lokaletilskud). Analysen af borgerforeningernes 
regnskaber i perioden 2006 – 2015 viser at borgerforeningerne på 
Bornholm i 2015 modtog 1,2 mio. kr. for Lokalsamfundspuljen og 0,3 mio. 
kr. fra Kultur- og fritidspuljen. Samlet set modtog de bornholmske 
borgerforeninger dog godt 1,7 mio. kr. i kommunale tilskud i 2015, og der 
blev således hentet godt 200.000 kr. fra andre kommunale kasser.

Generelt viser analysen af borgerforeningernes regnskab en pæn stigning 
i aktivitetsniveauet, målt på omsætningen i foreningerne.

Hvis man ser bort fra de kommunale tilskud (altså aktiviteter finansieret 
på anden vis end via kommunale tilskud), så er aktivitetsniveau øget med 
34 pct. i perioden 2006 til 2015. 

Især i de seneste år har der været tale om en markant stigning i 
aktiviteterne. Hvis man igen ser bort fra de kommunale tilskud, så er 
aktiviteten øget med hele 24 pct. i perioden fra 2011 til 2015.
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

Det stigende aktivitetsniveau er finansieret på forskellig vis. 
Analysen viser at foreningerne både har øget lokalsamfundenes 
egenbidrag (medlemskontingenter etc.) med over 49 pct. Dette kan 
både skyldes øget medlemstilslutning og øget medlemsbidrag. 
Men under alle omstændigheder viser det en øget lokal 
involvering. Og i samme periode har foreningerne i højere grad 
været i stand til at hente supplerende midler til lokalsamfundene 
via fonde o.l. 

I perioden er fondsbidragene øget fra 20.300 kr. til 171.996 kr. 
Endelige har foreningerne øget indtjeningen fra aktiviteter og 
anden indkomst med over 15 pct. Hvilket vidner om en lille stigning 
i aktivitetsomfanget (inflationen, dvs. den generelle prisudvikling 
har været af næsten samme omfang). 

Det står klart at borgerforeningerne med det nuværende 
aktivitetsniveau er afhængige af en vis kommunal medfinansiering. 
Den kommunale medfinansiering har stor betydning for de 
aktiviteter foreningerne kan gennemføre. Man kan sige, at 
tilskuddet er den økonomiske ”krumtap” for alle de aktiviteter 
foreningerne udfører i dag. 

Analysen viser således at i 2014 genererede hver eneste 
kommunale tilskudskrone en samlet økonomisk aktivitet på knapt 
3 kroner.
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KONKLUSION I FORHOLD TIL DE MENNESKELIGE RESSOURCER…

Generelt er der stor tilfredshed både blandt borgerforeningerne og 
Regionskommunens repræsentant med fordelingen af både midler, 
ansvar og handlingskompetencer, sådan som det er tilrettelagt nu. 
Man er samtidigt, i kommunen, bevidst om, at hvis ikke det faste 
beløb kom af sig selv, var der ikke kræfter blandt de frivillige i 
lokalsamfundene til at henvende sig til kommunen hver gang, der 
skulle iværksættes en aktivitet. 

Netop de tidsmæssig og kompetencemæssig ressourcer, der er 
tilgængelige blandt de mange frivillige kræfter i de enkelte 
borgerforeninger, er ét af de opmærksomhedspunkter som 
kommunen bør holde sig for øje. Idet det ofte er mindre ting, der 
gør ansøgningsprocessen uoverskuelig i de enkelte foreninger og 
hindre at midlerne bliver anvendt så udviklingsstrategisk som det 
faktisk er muligt i de små foreninger. 

Derfor kan kommunen i højere grad fokusere på både at yde 
rådgivning i forhold til fondssøgning og udarbejdelse af konkrete 
ansøgninger, således at foreningerne i endnu højere grad kan søge 
og administrere midler, og samtidig opnå viden om hvordan disse 
kan parres med andre tilgængelige puljemidler.



DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

Det skal understreges at analysen af foreningernes regnskaber kun 
viser ”toppen af isbjerget”.  Det lokale engagement, alle de tusindvis 
af frivillige timer der bliver lagt i arbejdet med at bevare og udvikle 
de små lokalsamfund, de sponserede materialer fra det lokale 
erhvervsliv osv., fremgår på ingen måde af foreningsregnskaberne. 
De kommunale tilskud til foreningerne er medvirkende til at frigøre 
dette frivillige potentiale.     

Til trods for at det er vanskeligt at estimere værdien af frivilligt 
arbejde, så er der ingen tvivl om, at puljemidlerne opleves som en 
samlet kommunal anerkendelse, der er rimeligt fordelt og som giver 
råderum for aktiviteter og investeringer til gavn for lokalsamfundene. 

Dette gør sig utvivlsomt gældende i forhold til flere områder. Det 
gælder både den eksterne tiltrækningskraft, som lokalsamfund 
repræsenter, den branding af Bornholm, som foreningerne varetager, 
og ikke mindst den opmærksomhed på den almene trivsel i 
lokalsamfundene, som foreningerne har så stor fokus på.

8

”Puljemidlerne er med til at motivere meget mere 
end de er værd i kroner og ører. 
Det er meget lettere at få folk til at være med til 
både havnefest, juletræstænding og Skt. Hans. 
Folk kommer og spørger om de kan bidrage med 
noget.”

[Jacob Jensen formand for Bølshavn borgerforening]



Formål og fremgangsmåde 

BAGGRUND 
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

ANALYSENS INDHOLD OG OUTPUT

Analysen indeholder en kortlægning af de samlede anvendte midler 
blandt medlemmerne af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke i 
perioden 2006 – 2016 i forhold til konkrete aktiviteter. Endvidere 
omfatter kortlægningen en vurdering af effekterne. Kortlægningen 
et gennemført via kvantitativt og kvalitativt materiale, herunder 
individuelle interviews og fokusgruppeinterviews. 

På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet en konklusion med 
anbefalinger til den fremtidige forvaltning af puljemidlerne.
Resultaterne er præsenteret i nærværende analysepræsentation i 
form af slides. 
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Der er gennemført følgende aktiviteter:

1. Brugen af kommunale puljemidler fra 2006-2016: 

Kvantitativ kortlægning. Via regnskaber og udvalgte aktivitetsrapporter 
er der skabt et overblik over,  hvorledes hver af de 28 bornholmske 
borgerforeninger har anvendt midlerne i perioden 2006 – 2016. 

Endvidere  er afdækket eventuelle restriktioner i anvendelse af midlerne 
samt foreningernes vurdering af fordele og ulemper ved de anvendte 
fordelingsnøgler.

OUTPUT: Der er udarbejdet en samlet oversigt (tabel) over den samlede 
anvendelse af de kommunale puljemidler i perioden 2006 – 2016. Der er 
ligeledes udarbejdet en individuel oversigt  (tabel) fordelt på 
hovedaktiviteter for hvert af de 28 medlemmer af BBS. 

Der er desuden udregnet nøgletal for foreningsaktiviteterne fordelt på 
hovedaktiviteter, og niveauet for anden ekstern indtægt til foreningerne 
samt en samlet oversigt over finansieringskilder er opgjort.



DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

ANALYSENS INDHOLD OG OUTPUT

2. Effektvurdering: 

Gennem individuelle samtaler med repræsentanter fra BBS og 
udvalgte foreningsrepræsentanter blandt Bornholms 28 
borgerforeninger samt en repræsentant fra BRK er der gennemført 
seks individuelle interviews og tre fokusgruppe interviews med til 
sammen 12 personer. Målet har været at få et overblik over den 
vurderede effekt i de enkelte lokalsamfund i forhold til de anvendte 
puljemidler. Vurderingen har dels taget afsæt i den oplevede 
vurdering af effekten, og dels en vurdering af de konkrete aktiviteter. 
Spørgsmålene har blandt andet afspejlet:

• Har midlerne skabt anledning til fælles aktivitet på tværs af BBS 
eller andre lokalforeninger? 

• Hvordan opleves sammenholdet i og omkring lokalsamfundet før, 
under og efter disse aktiviteter? 

• Har det ført til andre aktiviteter?
• Hvordan opleves restriktionerne knyttet til de kommunale 

puljemidler?
• Hvad vil der ske hvis midlerne fjernes?

OUTPUT: Målet har været at vurdere tilfredsheden blandt 
borgerforeningernes medlemmer i forhold til de anvendte midler. 
Tilfredsheden er både blevet vurderet i forhold til beløbenes 
størrelse og den vurderede effekt i lokalsamfundet. Ligeledes har 
effektvurderingen taget højde for, om de kommunale puljemidler 
har været parret med andre fondsmidler - og i givet fald hvilke og 
i hvilken størrelsesorden.

3. Evaluering og konklusion:

Der er gennemført en evaluering og analyse med særligt fokus på 
de konklusioner, der kunne uddrages på baggrund af kortlægning 
og effektmåling. Desuden har analysen forholdt sig til 
organisationsformen blandt de 28 borgerforeninger.

OUTPUT: Erfaringer fra lokale aktører har bidraget til fremtidige 
anbefalinger i forhold til både økonomisk og menneskelig 
ressourceanvendelse til brug for prioritering og allokering af 
kommunale puljemidler.
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

INDLEDNING

Der findes i dag i alt 28 borgerforeninger, fællesforeninger, byting og 
fællesråd på Bornholm. I daglig tale kaldes disse borgerforeninger som 
fællesbetegnelse. Det karakteristiske ved disse borgerforeninger er, at 
de som udgangspunkt er private foreninger drevet af mennesker med 
den fælles interesse at arbejde for udviklingen af deres lokalsamfund. 

Der er oftest talte om de såkaldte ’ildsjæle’. Mennesker, der brænder 
for netop deres sted, og som derfor også repræsenterer en stor viden 
om området, et omfattende netværk, en stor virkelyst og ønsket om 
en udtalt grad af handlingskompetence. 

Allerede i 2002 blev de daværende 27 foreninger på initiativ af den 
daværende formand for Nyker Borgerforening, Jørgen Hammer, samlet 
i et formelt samarbejdsorgan kaldet Bornholmske Borgerforeningers 
Samvirke (BBS). Formålet var at varetage de bornholmske 
borgerforeningers og lokalsamfundenes interesser og give 
foreningerne mulighed for at tale med én stemme i forhold til 
Bornholms Regionskommune, der i 2003 afløste Amtet og de fem 
kommuner. 

Siden kommunesammenlægningen på Bornholm i 2003 har der 
hersket gensidig velvilje og tilfredshed mellem Regionskommunen og 
borgerforeningerne om at øge ansvaret og kompetencerne hos 
lokalområderne og villigheden lokalt til at løfte aftalte opgaver, og 
opgaver man selv prioriterer. Det har kort sagt betydet, at økonomiske 
midler er blevet modsvaret med menneskelige ressourcer.

Midlerne har været fordelt i flere puljer med det formål at lade 
lokalsamfundene selv stå for udsmykning af byerne i henholdsvis 
sommerperioden og ved juletid, støtte til koncerter og byfester, flagstænger og 
flagning etc., og endelig blandt relevante foreninger ligeledes til dækning af 
forplejningsudgifter i forbindelse med strandrensning.

Puljemidlerne har været fordelt ud fra fordelingsnøgler, der har taget højde for 
både faste foreningsudgifter og variable udgifter baseret på antallet af 
indbyggere samt endelige en mindre procentsats til dækning af fællesudgifter i 
forbindelse med BBS-knyttede aktiviteter. 

Fra 2017 er de forskellige puljer slået sammen i den såkaldte 
’Lokalsamfundspuljen (II)’. Puljemidlerne består af de tidligere midler fra 
Fritids- og Kulturpuljen fra 2004 og Lokalsamfundspuljen fra 2015. 
Strandrensningspuljen vil fortsat være særskilte midler. 

’Lokalsamfundspuljen (II)’ vil samlet rumme et beløb på 1,7 mio. kr. og vil i 
lighed med tidligere puljer blive fordelt ud fra en fordelingsnøgle aftalt mellem 
BBS og Bornholms Regionskommune. Ifølge aftalegrundlaget fordeles 29% af 
midlerne ligeligt mellem lokalsamfundene. 70% af midlerne fordeles efter 
indbyggertal, og 1% tilfalder BBS. Op til 1/3 af midlerne kan overføres til det 
efterfølgende år.

Med etableringen af en samlet pulje, der ikke på samme måde som tidligere 
underlægges et individuelt knyttet regelsæt for anvendelsen af midlerne, er 
det yderst relevant at evaluere på de initiativer og aktiviteter, der over de 
seneste år har været igangsat med udgangspunkt i de enkelte foreningers 
tilgængelige ressourcer – både de menneskelige og de økonomiske. 12



”Det, nogle mennesker betragter som en lille ø, kan være en hel 

verden med alle dens forskelligheder. Mangfoldigheden på 

Bornholm giver mig fornemmelsen af at leve på et helt kontinent”.

[Jørgen Hammer]
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”Det handler om at organisere sig således, at alle ser sig selv som en del af et maskineri og 

alle bidrager”.

[Jørgen Hammer]

AFTALEGRUNDLAGET SET FRA BBS PERSPEKTIV

I forbindelse med analysen har det været centralt at få både udvalgte borgerforeningers og 
Regionskommunens perspektiv på tildelingen, fordelingen og brugen af de kommunale 
puljemidler.

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke betragter aftalen med Regionskommunen som en 
win-win situation, fortæller Jørgen Hammer, idet man i borgerforeningerne kan løse de aftalte 
arbejdsopgaver uden eller med en meget begrænset lønomkostning, således at midlerne kan 
anvendes til andre aktiviteter eller som medfinansiering i forhold til større projekter. 
Fordelingspuljen med 29% ligeligt til alle giver en forholdsvis stor andel af penge til de små 
foreninger.

Det er Jørgen Hammers erfaring, at borgerforeningerne har deres berettigelse i de små 
lokalsamfund, hvor der ikke er andre stærke foreninger, men jo større byerne bliver, jo mere er 
der behov for en anden organiseringsform, således at det ikke er en enkelt 
interesseorganisation, men et Fælleråd eller et Byting, der sætter dagsordenen og præger 
hele byens udviklings- og aktivitetsretning. 14
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

”Det kan være en værdifuld ting, at man fra politisk hold  har tiltro til, at 
borgerforeninger selv bedst ved hvad de har brug for. På den måde giver den 
nye fordeling af puljemidler, gennemsigtighed i forhold til, hvad der gives 
støtte til. Og måden det er gjort på, er meget sympatisk. ”

[Louise Krogsriis]

AFTALEGRUNDLAGET SET FRA BRK PERSPEKTIV

En af Louise Krogsriis’ opgaver som kulturkonsulent i Center for Skole, Kultur og 
Fritid under Bornholms Regionskommune er at modtage årsregnskaberne fra 
alle bornholmske borgerforeninger og forud for tilskudsudbetalingen at 
kontrollere, at foreningerne lever op til den fælles aftale, der er truffet mellem 
borgerforeningerne og kommunen. Hun mødes ikke med foreningerne, så 
regnskabsaflæggelsen er den eneste snitflade, som hun selv beskriver det. Hun 
er dog meget bevidst om målsætningen indenfor fritids- og kulturområdet om 
at understøtte trivslen i lokalområderne. Borgerforeningerne spiller en central 
rolle i forhold til denne målsætning. Hun peger specifikt på, hvordan politikerne 
har haft som mål, at hvert område udvikler sit særkende og fokuserer på, hvad 
man særligt føler sig god til i lokalområdet, og derfor er dette indskrevet i den 
nuværende aftale ved lokalsamfundspuljen. 

Den tidligere aftale fra 2004 udarbejdet i samarbejde med BBS var meget 
specifik i forhold til anvendelsen af midlerne, og det betød samtidigt, at 
tilskudsordningen ikke var så gennemskuelig i forhold til regnskabsaflæggelsen 
og den kommunale administration, men det er målet, at det bliver lettere, både 
nu og i fremtiden. 

Tilskud til lokalsamfund var før 2017 fordelt flere steder i BRK. Det 
gjorde det mindre overskueligt, hvordan den samlede støtte til 
borgerforeningerne blev udmøntet. Med nye pulje er det mere 
tydeligt både internt og eksternt hvad den samlede støtte til 
borgerforeningerne fordeles. Tidligere var det ifølge Louise Krogsriis 
en form for basis-understøttelse af de fællesskabsfremmende 
aktiviteter. Hvorimod, beskriver hun, der via den nye 
lokalsamfundspulje er kommet et ekstra lag på. 

Tidligere havde man i kommunen et lokalråd, der med udgangspunkt i 
specifikke projektansøgninger fordelte en innovationspulje på kr. 
500.000. Puljen havde til formål at inddrage borgere som 
medudviklere i deres lokalområder, så sammenhængskraften i 
lokalsamfundene kunnen styrkes gennem udviklingsaktiviteter. Disse 
ansøgninger var ofte til konkrete investeringer som for eksempel en 
trailer, og dermed ikke til innovationsprojekter. Derfor ser Louise 
Krogsriis det som en fordel, at man nu lægger midlerne ud til borgerne 
selv og dermed skaber medbestemmelse. Dertil kommer, at 
foreningerne ikke længere skal bruge tid på at ansøge om 
puljemidlerne og endda risikere at få afslag i forhold til ting, der 
umiddelbart er brug for. Der er samtidig en bevidsthed om, at det ikke 
er alle foreninger, der besidder hverken den tid eller de kompetencer, 
det kræver at skrive gode ansøgninger målrettet det, som 
tildelingsrådet efterspurgte.
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

FORDELE OG ULEMPER VED DEN NYE TILDELINGSMODEL

En af ulemperne ved den nye fordelingsmåde af puljemidlerne 
kan være, at det for nogle foreninger betyder, at der er tale om 
meget store beløb i forhold til, hvad man tidligere har været 
vant til at administrere, idet mange foreninger ikke tidligere 
valgte at søge lokale puljemidler eller var bevidste om at disse 
fandtes. Selve processen omkring en revurdering af 
fordelingsnøglerne er udarbejdet i samarbejde med 
borgerforeningerne, og det betyder, at midlerne nu kommer 
flere til gode. 

Helt konkret har det betydet, at nogle foreninger ikke har vidst 
hvad de skulle bruge de mange nye midler til, men det er der 
forståelse for i Regionskommunen, idet Louise påpeger, at den 
type forandring er en proces, der kræver nytænkning over tid, 
og idet midlerne skal knyttes til en overordnet strategi og plan i 
lokalsamfundet for at gøre mest gavn. Derfor er der forståelse 
for, at foreningerne prioriterer midlerne og sparer op til større 
anlægsarbejder eller investeringer i byen. 

Samtidigt er der forståelse for, at der skal være midler til at 
bibeholde de traditioner og arrangementer, som traditionelt har 
været samlende for borgerforeningerne.

Der er dog en bevidsthed om, at man i foreningerne ikke skal spare op blot for 
at spare op, ligesom man heller ikke skal bruge midlerne blot for at bruge dem 
– og derfor vurderes de indsendte regnskaber grundigt forud for den 
kommunale udbetaling af puljemidlerne, både i forhold til de anvendte og de 
eventuelt overførte midler til det kommende års budget. 

Samlet set er der i borgerforeningerne registreret et væsentligt mindreforbrug 
efter den nye fordeling, men det tilskriver Louise Krogsriis, at foreningerne gør 
sig overordnede strategiske tanker i forhold til anvendelsen. 

I foreningernes regnskaber for regnskabsåret 2015, det vil sige første år med 
lokalsamfundspuljen nr. 1 og i perioden hvor Fritids- og Kulturpuljen stadig 
eksisterede kunne det konstateres, at det fortsat var ’basisudgifterne’ -
forstået som det, man tidligere har anvendt midlerne til - som foreningerne 
forsat prioriterede. Allerede fra 2016 er der konstateret fin overensstemmelse 
mellem målsætning og omkostninger. På den baggrund mener Louise Krogsriis, 
at man administrativt og i samarbejde med borgerforeningerne, skal styrke 
fokus på at være behjælpelig med, at de ansøgninger, som kommunen i øvrigt 
modtager i forhold til lokalområde udvikling, skal dirigeres direkte hen til 
borgerforeningerne, idet man i de enkelte foreninger ikke er tilstrækkelig 
bevidst om, hvilke midler, der kan ansøges om ved borgerforeningen i eget 
lokalområde. Det giver både mulighed for, at de enkelte foreninger under 
borgerforeningerne kan bruge midlerne som løftestang til andre midler, men 
det betyder også en mindre bureaukratisk adgang til midler til mindre projekter 
til gavn for lokalsamfundet.  
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EKSEMPEL PÅ STRATEGISK UDVIKLING I BORGERFORENINGERNE

Et eksempel på, hvordan man som borgerforening har samlet byen i et 
strategisk arbejde med udviklingen af byen, er de såkaldte LUP-forløb, 
som kommunen har gennemført i samarbejde med borgerforeningerne 
og en lang række andre foreninger i henholdsvis Klemensker, Nyker og 
Nexø. 

Her peger Louise Krogsriis på, at fordi der blev lagt stor vægt på, at 
lokalsamfundet formåede at mobilisere en bred del af befolkningen -
både yngre, voksne og ældre samt 'gamle i gårde' og nye tilflyttere, og 
at der hele tiden var fokus på de lokale ressourcer, kunne 
lokalsamfundet efterfølgende rykke sig og fremadrettet arbejde 
strategisk med afsæt i en Lokal UdviklingsPlan. 

”Ting, der kommer ovenfra, er jo ikke det, der bliver båret videre.” 

[Louise Krogsriis]

Der findes desuden mange andre eksempler på, hvordan lokalområderne har 
samarbejdet omkring en række område-byfornyende udviklingsprojekter i regi af 
både Regionskommunen, LAG Bornholm eller paraplyorganisationerne støttet af 
lokale, nationale og internationale fondsmidler. I de tilfælde, hvor disse projekter 
medfinansieres med midler via de regionale udviklingsmidler, afspejles dette i de 
enkelte foreningers årsregnskaber. 

Det er foreningernes egen indre drivkraft, der skal bestemme, hvad der skal 
prioriteres udviklingsmidler til, mener Louise Krogsriis. I det perspektiv kan dette 
være et opgør med den traditionelle forståelse af kommunen som en restriktiv 
modspiller ud fra en dem-og-os-kultur hen mod en anerkendende medspiller, 
der giver frihed og ansvar til, at lokalsamfundene selv ved, hvad der er bedst for 
dem. Louise Krogsriis ser det som en stor styrke, at der nu er en 
gennemsigtighed i tildelingsprincipperne. Det gælder både for foreningens 
medlemmer, men også for skatteborgerne. Dog påpeger hun gentagne gange, at 
beslutningerne om både puljemidlernes størrelse og tildelingsvilkår er en politisk 
beslutning.
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

GAMLE OG NYE INITIATIVER – SVANEKE 

Svaneke var den første by på Bornholm, der dannede en 
sammenslutning for byens foreninger. Det skete forud for 
kommunesammenlægningen i 2003. Som følge heraf opstod 
spørgsmålet om, hvordan man kom i kontakt med kommunen, når 
den gik fra fem til én kommune. Man manglede et fremtidigt 
talerør. Forbilledet blev en model, som initiativtager Steen Hansen 
kendte fra Vejle. Her havde man lagt en række puljemidler ud til 
selvforvaltning blandt borgerne. 

Derefter ansøgtes landdistriktspuljen om midler til dannelsen af 
Fællesrådet i Svaneke og udgivelsen af Svaneke Avisen, der skulle 
danne en samlet kommunikationsplatform til Svaneke, Årsdale og 
Listeds borgere samt opland og omverden. Dette blev startskuddet 
til at tage kontakt til samtlige foreninger i området og få dem til at 
tilslutte sig Fællesrådet. 

Selve organiseringen, som den ser ud i dag, er illustreret på 
foregående side. Fællesrådets opgave var, og er fortsat, at tage sig 
af de overordnede problemstillinger eller kontakter. Og altså ikke at 
blande sig i de enkelte 29 medlemsforeningers aktiviteter eller 
drift. 

Der, hvor der kan opstå behov for samarbejde mellem forskellige 
foreninger, eller hvor flere foreninger har samme udviklingsinteresser 
eller –tanker, går Fællesrådet ind og danner rammen om en samlet 
aktivitet. Kort sagt, løfter projektet op og hjælper med at udvikle et 
projekt til en større fælles aktivitet og iværksætter ekstern 
fundraising, såfremt dette er nødvendigt. Et aktuelt eksempel herpå 
er etableringen af nye faciliteter i den sydlige del af Svaneke havn. Her 
havde Byforeningen, Handelsstandsforeningen, Vinterbadeforeningen 
og Sejlklubben hver et konkret projekt. Nu står Fællesrådet for 
koordineringen og projekteringen af et større totalprojekt, hvortil der 
kan søges eksterne fondsmidler. 

Et eksempel på, hvordan en borgerforening udvikler sig over tid, er 
Svanekes Venner. Foreningen har udviklet sig fra, at man tidligere 
havde som mål at tilse, at byen forblev så velbevaret som muligt til i 
dag at yde eksempelvis renoveringsrådgivning. Desuden blev der 
etableret en bevaringsfond, hvorfra man kan søge tilskud til 
renovering af byens huse. Eksempelvis til snedkerbyggede døre eller 
fjernelse af tv-antenner, ligesom der også er anbefalet kalk- og 
farveprøver samt etableret et lager af gamle tegl. 
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GAMLE OG NYE INITIATIVER - SVANEKE

Foreningen har fortsat fokus på by bevaring, men nu har man 
også drejet foreningen i retning af en ny type borgerforening, 
der bl.a. sikrer, at nytilflyttede til byen får individuelt 
informationsmateriale og at der afholdes arrangementer for 
tilflyttere to gange om året. Formålet er her at overlevere 
fortællingerne om byen, både gennem de mennesker, der bor i 
byen, fortællingen om foreningerne og byens aktiviteter, men 
også at opleve byen gennem fysiske vandringer til udvalgte 
lokaliteter i byen. 

Svaneke råder desuden over flere puljemidler end en række 
andre foreninger. Man har både de kommunale puljemidler til 
almene projekter, og man har en selvstændig forening kaldet 
Kulturpuljen med midler, der stammer fra det overskud og en 
række eksterne puljemidler, som blev genereret i forbindelse 
med i alt 24 arrangementer, der blev gennemført i anledning af 
Svanekes 450 års byjubilæum i 2005. Desuden rummer puljen 
et overskud fra et nedlagt tidligere kulturhus. Der er hidtil 
støttet 47 projekter til et samlet beløb på 307.000 kr. 

Der er stor fokus på at holde de forskellige puljer skarpt 
adskilte, således at kommunale puljemidler ikke anvendes 
som tilskud til privat virksomhed, men alene til 
almennyttige formål. 

Svanekes Venner ejer ikke et medborgerhus, men står for 
renoveringen af Svaneke Rådhus og ejer i stedet både 
Stubmøllen og Svanemøllen i Svaneke samt kanonerne på 
Nordre Skanse. Hertil skaffes der kontinuerligt eksterne 
fondsmidler til renovering. 
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GAMLE OG NYE INITIATIVER - HASLE

Et andet eksempel på anvendelse af puljemidler til både fastholdelse 
af tradition og sikring af fornyelse er Hasle Byting. Foreningen blev 
startet i 2004 for dels at skabe politisk opmærksomhed om byens 
udvikling, og dels at få etableret et nyt talerør til Bornholms 
Regionskommune. Tidligere, da Hasle var en selvstændig kommune, 
var det ikke i samme grad nødvendigt med et strategisk politisk talerør. 

Et af de første initiativer, som Bytinget iværksatte, var udarbejdelsen af 
en strategisk beskrivelse af, hvordan byen kunne bindes sammen fra 
kirken, over torvet til havnen. Dette skete med afsæt i de byudviklende
aktiviteter, der var igangsat andre steder på Bornholm. 

Dette blev startskuddet til det nuværende Hasle Byting, hvorunder der 
er organiseret 32 foreninger. Bytinget har indgået en samarbejdsaftale 
med kommunen om varetagelse af driften af Hasle Rådhus gennem 
udlejning, fondsmidler og arrangementer. Tilsvarende 
partnerskabsaftale om vedligeholdelse er der truffet omkring 
aktivitetsparken på Hasle Fælled. Desuden er en del af foreningernes 
individuelle blade slået sammen til Hasle Nyt, der udkommer fire 
gange årligt.

I foreningen er man meget opmærksom på, at midlerne fra kommunen skal 
bruges til almennyttige formål og til gavn for lokalsamfundet. Det betyder, at 
der investeres meget i byforskønnelse og fester, herunder påskepynt, Skt. 
Hans fest, flagallé, blomster og planter samt juletræet på torvet. Der 
arbejdes tæt sammen med turist- og erhvervsforeningen, hvor investeringer i 
borde-bænkesæt, pavilloner og lignende deles 50/50, idet der er enighed 
om, at det kommer byen til gode. 

Desuden har Bytinget fokus på område-byfornyelse og har derfor indstiftet 
tre priser, der ved overrækkelsen markeres både med gave til 
prismodtageren og traktement for hele byen. Det er henholdsvis 
ildsjæleprisen, byforskønnelsesprisen og iværksætterprisen. Der er ingen 
tvivl om, at det aktivitetsniveau, der finder sted i Hasle, trækker mere med 
sig. Bytingets formand Kaj Erik Mortensen og næstformand Knud Erik Olsen 
peger selv på, at når eksempelvis husbådene kommer i havnen, så kommer 
der yderligere aktiviteter i byen. 

Ud over ovennævnte aktiviteter har Bytinget valgt at satse strategisk på 
udviklingen af endnu en del af havnen. Her er planen at investere i 
udarbejdelsen af et prospekt for næste udviklingsetape i samarbejde med 
Regionskommunen. Bytinget investerede i første etape 50.000 kr. i 
udviklingen af Hasle havn, der udviklede sig til et projekt på omkring 30 mio. 
kr. På den baggrund er der nu taget kontakt til de samme personer i 
henholdsvis Regionskommunen og eksterne ressourcepersoner med henblik 
på at bygge videre på de tillidsbårne relationer.
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GAMLE OG NYE INITIATIVER - NYKER

Det tredje eksempel er borgerforeningen i Nyker, der blev etableret 
allerede i 1984 som en reaktion på nedlæggelsen af den lokale bank. 
Derved opstod en bevidsthed om behovet for et organ, der havde 
mandat til at agere i givne situationer og udtale sig til pressen om de 
udfordringer, som byen oplevede. For at sikre, at det ikke blev en stærk 
interesseorganisation i byen, der prægede debatten, dannede man 
borgerforeningen. I 2002 etablerede man Nyker Fællesråd. Rådet er 
paraply for de i alt 17 foreninger, råd og institutioner i byen. Man mødes 
to gange årligt hvor alt lægges frem og koordineres, og man søger at 
sikre sig, at alle foreninger arbejder i samme retning. 

Nyker Fællesrådhar som strategisk lokaludviklingsplan italesat, at man vil 
være øens bedste by for børnefamilier, der, foruden billigere boliger tæt 
på Rønne, har privatskole, SFO, børnehave og et rigt foreningsliv. Dette 
strategiarbejde udvikledes i regi af et LUP-forløb. En del af strategien 
udmønter sig ved, at nytilflyttere fremover får besøg af 
borgerforeningens formand, der både vil medbringe velkomstgave, byens 
udviklingsplan og et års gratis medlemskab af borgerforeningen.

Som eksempel på, hvordan Fællesrådet arbejder, kan nævnes, at man 
i 2013 påbegyndte arbejdet med at etablere en multiaktivitetsplads 
tæt på skolen. Frem til færdiggørelsen af 2. etape i 2017 var der 
hentet ekstern finansiering fra eksempelvis LAG Bornholm, 
Sparekassen Bornholms Fond, Lokale & Anlægsfonden, Bornholms 
Brand, Brødrene Larsens Fond  samt Wonderfestiwall på godt 900.000 
kr., og borgerforeningens medlemsforeninger har samlet set bidraget 
med 100.000 kr. I 2017 går man  i gang med at sikre finansieringen af 
3. etape, der er budgetteret til 680.000 kr. I Nyker er der nedsat en 
fundraising gruppe bestående af 2 personer, som ikke sidder i 
bestyrelsen. 

I 2016 overtog man desuden lokaler på privatskolen til brug for 
lokalhistorisk arkiv samt det genåbnede bibliotek. Midler fra 
Realdanias ildsjælepris bidrog i den forbindelse til indvielse, 
festligholdelse og bespisning af hele byen. 

I Nyker laver man stort set aldrig arrangementer mere uden at så 
mange foreninger som muligt er involveret. Det sikrer, at alle ser sig 
selv som medspillere, som Jørgen Hammer udtrykker det. 
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”Borgerforeningen er værktøjet, der skal sikre, at midlerne når 

ud til alle.”

[Jørgen Hammer]

PRIORITERING AF PULJEMIDLERNE I FORENINGERNE

Det vigtigste er det borgernære, påpeger Jørgen Hammer. Der vil 
selvfølgelig være forskel på, hvad foreningerne anvender 
midlerne til, så længe alle i lokalsamfundet kan have glæde af 
dem. På spørgsmålet om, hvorvidt man nu får nok for pengene, 
svarer Jørgen Hammer, at det burde være legitimt nok at skabe 
sammenhængskraft i lokalsamfundene gennem traditionelle 
events og arrangementer samt vedligeholdelse og bevarelse af 
udsmykning, forskønnelse og flagning. Det må ikke blive et krav, 
at man hver gang behøver at skulle opfinde helt nye elementer 
eller arrangementer for at retfærdiggøre eksistensberettigelsen. 
Det giver mening, at vi har kultur og traditioner i 
lokalsamfundene, siger Jørgen Hammer. Samtidig peger han på, 
at der er stor kulturel forskel på, hvilke udgifter man vælger at 
dække i de enkelte borgerforeninger. Det er her vigtigt at være 
opmærksom på, om der er tale om kommunale puljemidler eller 
medlemsbetalt kontingent, og dette kan let blive genstand for 
ekstern opmærksomhed og diskussion.  

”Jeg ved ikke, på hvilken måde borgerforeningerne udvælger at prioritere midlerne. Det er 
lidt min bekymring om det kun er borgerforeningsmedlemmernes netværk, der drager 
nytte af de nye puljemidler. Er der eksempelvis en aldersmæssig sammensætning i 
borgerforeningens bestyrelse, der gør, at man prioriterer på en bestemt måde, eller at 
alle ikke bliver tilgodeset”, siger Louise Krogsriis. 

Analysen har vist, at der kan være forskel på, hvordan midlerne fordeles, afhængigt af 
om der er tale om en borgerforening eller en paraplyorganisation for flere foreninger 
med mange forskellige foreningsrepræsentanter i bestyrelsen. Blandt alle interviewede 
er ingen dog i tvivl om, at bestyrelsernes fornemste opgave er at sikre, at flest mulige 
medlemsgrupper eller foreningsmedlemmer får glæde af midlerne, således at borgerne 
trives i lokalområderne. 

På spørgsmålet om, hvordan foreningerne under Hasle Byting ansøger, svarer Kaj Erik 
Mortensen, at der tidligere blev udarbejdet et ansøgningsskema. Nu henvender man sig 
blot til ét af bestyrelsens 5 medlemmer eller 2 suppleanter, og så drøftes forespørgslen 
på det kommende bestyrelsesmøde eller blandt formandskabet. 

På spørgsmålet om, hvem der fordeler de udviklingsmidler, der går til Svaneke, svarer 
Henrik Søby og Steen Hansen samstemmende, at det er officielt hvem de fire personer i 
gruppen er, men at de er opmærksomme på, at mange muligvis ikke ved det, idet det er 
en anden konstellation end bestyrelsen for Fællesrådet. Imidlertid er de også enige om, 
at det er borgernes eget ansvar at møde op til generalforsamlingerne og holde sig 
orienteret. 
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SAMARBEJDE MED ANDRE BORGERFORENINGER

Én af problemstillingerne, som de samlende kræfter i Fællesrådet i Svaneke oplever, er, 
at hver forening ’kun tænker i sig selv’ som Henrik Søby udtrykker det. Det betyder, at 
man ikke er så opmærksom på i en ekstern kontekst at give besked om eksempelvis 
formandsskifte eller andet. Derfor er der behov for at ’lytte på vandrørene’ om hvad 
der sker på de enkelte foreningers generalforsamling. Dette vanskeliggør både en 
videndeling internt i rådet, men også eksternt en opdatering af Fællesrådets 
hjemmeside. 

Der er heller ingen konkrete eksempler på samarbejdsaktiviteter, der går på tværs af de 
andre borgerforeninger. Imidlertid er der eksempler på, at man videndeler omkring 
håndteringen af bopælspligten og de udfordringer, der knytter sig hertil. 

Generelt viser interviewene, at borgerforeningerne ikke arbejder sammen med andre 
foreninger, men at fællesforeninger til gengæld har udviklet idéer, udarbejdet tegninger 
og fremsendt forslag til større anlægsinvesteringer til kommunen. Der er i øvrigt blandt 
alle interviewede foreningsrepræsentanter forståelse for sagsgang og behandlingstid, 
når man samtidig har handlingskompetence til at igangsætte mindre aktiviteter. 

Et eksempel på økonomisk samarbejde er Bytinget i Hasle, hvor man anvender en del 
midlerne på branding. Der er her iværksæt en brandingproces, der har resulteret i skilte 
og flag og anden visuel kommunikation. Nogle af disse investeringer er foretaget i 
samarbejde med Tejn Borgerforening, således at borgerforeningerne tilsammen råder 
over det dobbelte antal skilteholdere. 
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Samarbejdet med de enkelte foreninger fungerer ifølge 

Bytinget i Hasle meget fint, og man er meget bevidst om 

rollen som paraply over foreningslivet og som talerør til og 

med kommunen. Man oplever, at den fornemste opgave er at 

bevare serviceniveauet i lokalsamfundet, så det er et godt 

sted at leve og bo i området. Derfor ser man sig også som en 

borgerforening i forståelsen en forening for borgerne. 

”Vi har fået utrolig mange henvendelser de sidste år og 

både holdt møde med Østerlars, Svaneke og Nexø som 

vil spørge om gode råd. Det har bredt sig til at blive 

kendt som Haslemodellen”.

”Vi har i det hele taget haft mange besøg fra hele 

landet. I morgen kommer der en delegation fra Randers 

Kommune. De vil gerne se hvordan vi har gjort i Hasle”. 

[Hasle Byting]
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KOMMUNIKATION OMKRING AKTIVITETERNE

Der er generelt meget stor forskel på, hvordan og i hvilket omfang de 
enkelte borgerforeninger kommunikerer om deres aktiviteter og med 
deres medlemmer og øvrige interesserede. 

Nogle foreninger har en meget omfattende og veludbygget 
hjemmeside med links til både YouTube og Facebook samt links til 
informationsmateriale, som foreningen har været en del af, 
eksempelvis kommunalt forankrede regionale udviklingsprojekter og 
Realdaniaprojekter. 

Generelt er foreningerne gode til at lægge billeder ud på 
hjemmesiderne. Det gælder både billeder af aktiviteter, hvor man 
tydeligt kan se mennesker og fællesskabsfremmende aktiviteter, ikke 
mindst billeder, der illustrerer måltidsfællesskaber. Men foreningerne 
lægger også natur- og bybilleder ud, der illustrerer det attraktive ved 
netop deres område. 

Adskillige borgerforeninger udgiver enten et nyhedsbrev, et blad, et 
magasin eller en avis, der både findes i en fysisk og en digital udgave. 

Andre foreninger vælger at kommunikere direkte på mail med 
foreningsmedlemmerne. Det kan være i forbindelse med 
kontingentopkrævning eller via andre foreninger. Det kan også 
være gennem opslag i den lokale dagligvarebutik. Derfor er en 
del foreninger ikke er at finde på nettet udover et link til 
formandens kontaktoplysninger via BBS’ hjemmeside.

Mange foreninger kommunikerer desuden med medlemmerne 
direkte via foreningens Facebookside, hvor der iagttages en 
livlig debat og aktivitet. Der er registreret Facebooksider, man 
kan være medlem af, men nogle sider er opsat således, at man 
blot kan ‘synes godt om’ og herefter følger siden. 

Der er stor forskel på, hvor mange medlemmer/følgere de 
enkelte sider har. Der er registreret fra under 100 til knapt 
1.200 medlemmer på en Facebookside. Hovedparten af siderne 
har 200 -300 medlemmer.
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Engagement & Frivillighed

SAMMENHÆNGSKRAFT 
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ENGAGEMENT & FRIVILLIGHED

Hvad betyder det egentligt for byen, sammenhængskraften og frivilligheden 

at borgerforeningen kan give eksempelvis 5.000 kr. til en stor fest?

”Jeg tror slet ikke at man skal undervurdere den værdi, der opstår i forhold 

til sammenhængskraft og fællesskab når man understøtter på den måde”. 

”Desværre er det præmissen ved offentlige tilskud, at de kan forsvinde igen.”

[Louise Krogsriis, BRK]
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FORMÅL MED BORGERFORENINGERNE

”Målet for vores forening er det 
sociale sammenhold, som vi mener er 
meget vigtigt i et lille lokalområde 
som Bølshavn”.

[Jakob Jensen, formand for Bølshavn 
Borgerforening] 

Hasle Bytings formål er at varetage 
bysamfundene Hasle, Vang, Helligpeder, 
Teglkås, Rutsker, Tofte og Sorthat-
Muleby's interesser og bestandigt 
arbejde for, at bysamfundene er nogle 
gode steder at bo og arbejde i, og at der 
er godt serviceniveau på alle områder.

[www.haslebyting.com]
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MOTIVER FOR ENGAGEMENT GENNEM FÆLLESSKABER OG FRIVILLIGHED

Forudsætningerne for, at ressourcestærke beboere engagerer sig i 
fællesskaber og i udvikling af deres lokalsamfund bygger på flere 
elementer. For det første er det drevet af det individuelle motiv hos den 
enkelte. Nordisk forskning peger på, at menneskers motiver for at engagere 
sig i fællesskaber bygger på to elementer, der begge skal være tilstede for 
at man vælger at engagere sig. Det ene er Anledning, hvilket skal forstås 
som en aktuel situation eller en ydre bevæggrund. Det kan eksempelvis 
være på grund af en strukturel omstilling, en økonomisk ændring, en 
ændret livssituation eller fordi man får en direkte opfordring fra foreningen 
eller fra det personlige netværk. 

Det andet element er Motiv, der skal til stede for at man engagerer sig. Det 
vil sige en indre bevæggrund, der knytter sig til emotion, traditioner, tro og 
overbevisning kombineret med ens egen personlige selvforståelse. Den 
ydre anledning og det indre motiv flettes herefter sammen, således at der 
opstår en selvtilfredsstillelse og et meningsperspektiv, som det personlige 
engagement bygger på.  

En anden forudsætning for at engagere sig er, at de motiver, som den 
enkelte har for at engagere sig, bliver indfriet af foreningen. Motiverne 
kan ifølge en stor nordisk komparativ undersøgelse være et miks imellem 
seks forskellige parametre, der bevæger sig fra det altruistiske til 
egennyttemaksimerende motiver. 

Disse motiver kan rangordnes på følgende måde: Værdier, læring, 
identitet, sociale forventninger, indflydelse og karriere. Kort sagt kan man 
både være drevet af lysten til at gøre noget for lokalsamfundet, få ny 
viden, få nye venner og skabe nye netværk. Motiverne kan også være 
forbundet med den måde, hvorpå man ser sig selv, ens identitet i 
samfundet samt den indflydelse, man ønsker at have i forhold til 
udviklingen i lokalsamfundet. Endelig kan det være med til at fremme 
eller påvirke ens karriere.
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(Habermann 2007)

(Henriksen og Ibsen 2001)

Det er forskellen på ønsket 

om magt og ønsket om 

indflydelse, der kan påvirke 

udviklingen 

[Jørgen Hammer]
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MOTIVER FOR ENGAGEMENT GENNEM FÆLLESSKABER OG 
FRIVILLIGHED

I Borgerforeningssammenhænge kan Jørgen Hammer ikke igennem 
sit mangeårige arbejde komme i tanker om én eneste person, der var 
styret af lysten til magt, og som han siger, er der stor forskel på lyst til 
magt og lyst til at styre udviklingen. ”Indflydelse er båret af lysten til 
at bruge sig selv til at gøre gavn, det er almennyttigt i stedet for 
egoistisk. Der hvor man kan blande sig koordineret, der kommer man 
længst”.

Et eksempel på anvendelse af koordineret indflydelse og lyst til at 
påvirke udviklingen er Hasle, hvor man har formået at revitalisere 
samfundet sammen med en række fonde og kommunale 
beslutningstagere. 

Et andet vigtig perspektiv, som Jørgen Hammer påpeger, er, at ingen 
har ret til at kritisere i det frivillige arbejde. Alle har forskellige 
talenter, og hvis man ikke er tilfreds, kan man bare melde sig.
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ENGAGEMENT & FRIVILLIGHED
”Det frivillige engagement og den lokale opbakning er næsten omvendt 
proportional med byernes størrelse. Det er overskueligt og det giver 
mening i de små samfund, men jo større byerne er, jo sværere er det at 
mobilisere det frivillige engagement i byens ve og vel ”

[Jørgen Hammer] 

MOTIVER FOR ENGAGEMENT GENNEM FÆLLESSKABER OG FRIVILLIGHED

Jørgen Hammer har iagttaget, at det frivillige engagement næsten er 
omvendt proportionalt med byernes størrelse i den forståelse, at i de 
mindste må man engagere sig mest i bevidstheden om, at hvis man vil opnå 
resultater, må man gøre det selv. Det er samtidigt overskueligt og giver 
mening, mener Jørgen Hammer. Til gengæld har de større byer flere 
ressourcer og større muskler, om man så må sige. Det skyldes blandt andet 
større handelsstandsforeninger, turistforeninger og idrætsforeninger, der 
har ressourcer til at gennemføre store overskudsgivende arrangementer. 
Derfor er ’bytings-konstellationen’ særlig vigtig i de større byer, således at 
man i byen arbejder i samme retning og drager maksimal nytte af de 
stærkeste organisationer i byen. I kommunen er det ligeledes oplevelsen, at 
eksempelvis Rønne er af en sådan størrelse, at det er vanskeligt at engagere 
borgerne i en overordnet foreningsdannelse i modsætning til nogle af de 
mindre byer. Dette kan både skyldes, at borgerne i forvejen er engageret i 
andre foreninger eller enkeltsager, men det kan også skyldes, at der er en 
forventning om, at det er kommunens ansvar eller at aktiviteter er 
inkluderet i andre foreningers ansvarsområder. 

Endelig kan det skyldes, at der ikke er markante ildsjæle, som det ses i 
andre mindre byer. Ildsjæle, der brænder for byen, og som er markante 
profiler, både indad i byen og udad i forhold til omverdenen. Louise Krogsriis 
nævner Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen som eksempler på ildsjæle, 
der løfter både de administrative byrder og varetager de kontinuerlige 
driftsmæssige opgaver samtidigt med, at de tegner Hasle Byting i en lang 
række sammenhænge.

Det får Louise Krogsriis til at stille spørgsmål om, hvorvidt den nuværende 
foreningsstruktur kan være truet og om man på længere sigt fortsat vil 
opleve, at borgerne engagerer sig i bestyrelsesarbejdet. Dette er helt i tråd 
med den tendens man iagttager i frivillighedsforskningen, hvor det i højere 
grad ses, at borgere engagerer sig ad hoc i forhold til den enkelte event eller 
på baggrund af løse bånd og et mere globalt orienteret netværk. Det er det, 
vi kalder den nye frivillighed, frem for den kontinuerlige klassiske 
frivillighed, hvor man har et stærkt tilhørsforhold og en høj grad af loyalitet, 
og hvor motiverne i højere grad er altruistiske end 
egennyttemaksimerende. Tendensen med at bevæge sig fra klassisk mod ny 
frivillighed betyder, at man kan frygte, hvordan bestyrelserne vil sikre sig 
medlemmer i fremtiden. 

”Det er personbåret at se noget blomstre, fordi der er ildsjæle, der bruger 
kolossal meget tid og har forudsætningerne for at komme til nogle gode 
resultater, men der er også forskellige dialogmiljøer i lokalsamfundene, 
der gør, at selv ildsjæle ikke kan komme igennem.”

[Jørgen Hammer]31
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”Venskaber skaber fællesskaber skaber følelsen af at være en del af 
noget større.”

[Nana Gitz Madsen, Årsdale Borgerforening]

ANERKENDELSE

Det er centralt for både kommunen og foreningerne, at det skal være 
fleksibelt og smidigt at få del i midlerne ude i lokalsamfundene. Den 
frihed under ansvar, der ligger i selvforvaltningen og den 
efterfølgende kommunale godkendelse gennem regnskabsaflæggelse 
sikrer, at de enkelte foreninger kan ’belønne’ borgerne for deres 
frivillige indsats. Som Louise Krogsriis påpeger, er det én af de eneste 
muligheder for finansiering af den ’kaffe og kage’, der skaber 
fællesskaber. 

Antropologisk set er der tale om en gaveudveksling, et signal om, at vi 
godt vil hinanden og at vi står sammen. Det er et meget fint eksempel 
på den høje sociale kapital i foreningerne. Det møde, der foregår 
mellem mennesker omkring kaffe og kage, øl og pølser eller 
risengrøden til jul er særdeles vigtig lim i et lokalsamfund. At blive 
inviteret ind i et fællesskab gennem et måltid er befordrende for 
fremtidige venskaber. Nana Gitz Madsen fra Årsdale borgerforening 
udtrykker det meget præcist i ovenstående citat.

Det samme er man opmærksom på i Hasle, hvor der årligt udloddes ca. 5.000 

kr. til de enkelte foreninger under Bytinget. Der er meget fokus på, at disse 

udloddede midler kan anvendes til traktement og på anden måde forplejning 

og festligholdelse, der kommer byen til gode og som virker fremmende for 

fællesskabet. 

Betydningen af dette bekræftes af forskning i frivillighed, hvor undersøgelsen 

”Frivillighed i Norden”, beskriver, hvordan fornemmelsen  af mening erstatter 

mammon som belønning eller anerkendelse. Her redegøres der for, hvordan 

den enkelte frivillige og den forening, som den frivillige knytter sig til, i høj 

grad skal ses som et møde mellem de motiver, som driver den enkelte, og 

organisationens evne til at imødekomme eller belønne disse motiver. 

Her antages det, at når en frivillig opretholder sin tilknytning til en forening 

eller en organisation, hænger det sammen med, at den frivillige får et 

udbytte af sin aktivitet. Hvad dette udbytte er, varierer fra person til person 

alt afhængigt af livssituation og social kontekst. Undersøgelsen slår fast, at 

foreningen ses som et mødested mellem motiver og forventninger på den 

ene side, og evnen til at belønne og anerkende på den anden side.

(Lorentzen og Rogstad 2007)

32



ENGAGEMENT & FRIVILLIGHED

SAMARBEJDE OG RESSOURCEFORBRUG I BORGERFORENINGERNE

Ifølge Jørgen Hammer er der behov for at gøre op med den gamle 
tænkning om, at ‘det ikke er mit ansvar’. En god formand har brede 
kontakter, og det er tydeligt, at der er brug for, at en formand er synlig 
og at der er en stor grad af tilstedeværelse hele tiden. Der er meget 
arbejde i at få aktiviteterne styret og organiseret. 

Dette bekræftes af Jakob Jensen, Bølshavn, der ikke mener, at det er 
muligt at estimere mængden af den arbejdstid, han lægger i 
borgerforeningen. Som han selv siger: Det tænker jeg slet ikke over, det 
kommer jo naturligt.” 

Han estimerer dog, at bestyrelsen taler sammen hver uge, både 
formelt og uformelt. Han peger også på, at folk kommer hjem til ham, 
banker på og fortæller om noget, der er faldet ned eller gået i stykker. 
Han oplever dog ikke, at folk har en forventning om, at han eller 
bestyrelsen skal tage sig af opgaven, det er blot information. Han peger 
således på værdien af, at borgerne har et sted at aflevere deres viden. 
Derfor har bestyrelsen også opslået deres adresse og telefonnr. på 
havnen. Hos Jakob Jensen er der ingen tvivl om, at dette afbøder 
mange henvendelser til kommunen. 

På spørgsmålet om, hvordan man fordeler henvendelserne til 
foreningerne i Svaneke, svarer Henrik Søby og Steen Hansen 
samstemmende, at fordi de stort set bor ved siden af 
hinanden, mødes de flere gange om ugen, og det er derfor 
svært at gå helt forkert af hinanden, som de udtrykker det. 

Det kunne dog sagtens have været mere kompliceret, og 
ifølge de to formænd er det båret omkring de personer, der 
tegner foreningerne. Det gælder ifølge Steen Hansen både i 
Hasle, Gudhjem, Allinge-Sandvig og en række andre steder. 
Der, hvor man ikke har en tydelig person i spidsen af 
foreningssammenslutningerne, er det vanskeligt at få det til at 
flyde, som han udtrykker det. 
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”Folk er meget engagerede. Vi må 
tage de store træsko på. Ikke alle 
hjælper lige meget, men alle bidrager 
med de ressourcer de har.”

¨[Jakob Jensen]



DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

SAMARBEJDE OG RESSOURCEFORBRUG I BORGERFORENINGERNE

Både i Hasle Byting og i de andre interviewede borgerforeninger er der 
stor opmærksomhed på, at man skal være bevidst om ikke at lukke sig 
som sig selv, således at nye ikke tør komme og være med, som Kaj Erik 
Mortensen udtrykker det. 

Bevidstheden om at holde åbne netværk åbne, idet de kan være ofre 
for en slags centrifugalkraft, der med tiden lukker netværkene, er ét af 
de helt afgørende opmærksomhedspunkter for borgerforeningerne, 
siger tidligere landdistriktscoach på Bornholm, Rikke Brandt Broegaard.

De mest progressive og initiativrige foreninger på nuværende tidspunkt 
er ikke nødvendigvis de samme om en årrække, påpeger Louise 
Krogsriis og udtrykker det på følgende måde:  ”Netop på grund af det 
personbårne bevæger borgerforeningerne sig.” 

Det betyder, at borgerforeningerne bør have fokus på at sikre ’en 
fødekæde’ ind i borgerforeningernes bestyrelser i de kommende år 
samt fokus på måden, hvorpå organiseringen skal finde sted, således at 
der forsat kan sikres udvikling og trivsel i lokalområderne. 

Rikke Broegaard peger på en række eksempler på, hvordan nye 
tilflyttere revitaliserer borgerforeningerne eller danner nye 
foreninger med afsæt i egne behov, eksempelvis for aktiviteter 
omkring børn. På den måde revitaliserer de både lokalsamfundet og 
puster nyt liv i den måde, hvorpå borgerforeninger oplever sig selv. 

På den måde kan nye kræfter påvirke udviklingen uden nødvendigvis 
at træde ind i bestyrelserne.
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Puljemidlerne og det, at man kan lave 

noget, er også med til, at man fremadrettet 

kan rekruttere nogen til sådan en bestyrelse. 

Nogle ting kan man nu købe sig til. Det får 

folk til at sige, at så gider man godt.

[Jakob Jensen]
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EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGSKRAFT - BØLSHAVN

Bølshavn Borgerforening er den nyeste af de i alt 28 bornholmske 
borgerforeninger. Foreningen blev startet i 2006 på opfordring fra 
beboerne og sommerhusejerne i Bølshavn. Der er ikke andre 
foreninger i Bølshavn, og dermed kan man tale om, at 
borgerforeningen er samlende for byen. 

Der er 80 medlemmer registreret i foreningen. 34 er lokalt-boende 
hvilket indbefatter bornholmere, der bor andre steder på Bornholm, 
men har sommerhus i Bølshavn. Resten bor på den anden side af 
vandet. De, der bor på den anden side, er ifølge formand Jakob Jensen 
rimeligt aktive. Det skyldes ikke mindst, at nogle af sommerhusejerne 
bor så længe i sommerhuset, at det er bolig nr. 2, og derfor bliver de 
mere eller mindre lokale, som Jakob Jensen udtrykker det.

Det er hans erfaring, at mange af de, der lejer deres sommerhus ud, 
tilrettelægger udlejningen således at de selv kan deltage i 
borgerforeningens årlige sommerfest på havnen. 

Dette bekræftes af sommerhusejer Vivi Vejen, der ikke vil gå glip 
af de årlige traditioner i foreningen. Festen har ifølge Jakob 
Jensen udviklet sig til at have 180-220 deltagere, hvilket har givet 
mange nye initiativer. Der er blandt andet investeret i flere telte, 
og der er bygget kasser til opbevaring. 

Foreningen kommunikerer primært med medlemmerne via 
udsendelse af en aktivitetsplan for hele året, som udsendes 
sammen med kontingentopkrævningen. På den måde informeres 
der eksempelvis om, at der er brug for frivillige ressourcer forud 
for havnefesten. 

”En uge før arrangementet skriver vi ud, at vi gerne vil have 

hjælp fredag aften kl. 18, og der kommer en masse folk, og så 

er de telte sat op på nul komma nul.”

[Jakob Jensen]
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EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGSKRAFT - BØLSHAVN

Borgerforeningen har aldrig tidligere søgt kommunen om tilskud til 
hverken opsætning af juletræer eller beplantning af blomsterkummer. 
Derfor er foreningen særdeles tilfredse med den nye fordelingsmodel. 
Tidligere fik foreningen et grundbeløb på 4.000 kr. Det gør man stadig, 
men derudover får borgerforeningen nu 21.000 kr., og det har betydet 
ny aktivitet. For år tilbage blev der eksempelvis opsat en 
aluminiumsbadetrappe på havnen, men borgerne efterspurgte flere 
trin på trappen for at lette adgangen for både sommer- og 
vinterbadere. Jakob Jensen fortæller: 

”Tidligere var den slags kommunens opgave, og man skulle spørge 
kommunen. Det var rent ud sagt en ørkesløs forespørgsel. Nu har vi selv 
pengene, og det betød, at 6 mand mødte op lørdag eftermiddag og 
sprang i vandet selvom det var koldt. Så afmonterede de stigen og kørte 
den til Trio i Nexø mandag morgen. Mandag aften blev den hentet igen, 
og så blev den sat op – så var den ikke længere!” 

De to trin på badetrappen har ifølge Jakob jensen betydet, at 
mange flere nu kan bade, og det er med til at løfte hele miljøet 
og aktiviteterne på havnen. Nu er det således, at Bølshavns 
opland bader på havnen, fortæller han. 

Jakob Jensen beskriver, hvordan man på en ganske almindelig 
sommerdag med godt badevejr kan træffe op mod 40-50 
mennesker, der sidder og snakker på molen og har kaffekurv 
med: ”Der skal ikke så meget til.” 

36



ENGAGEMENT & FRIVILLIGHED

EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGSKRAFT - BØLSHAVN

På generalforsamlingen i efterårsferien inviteres Bølshavns Borgerforenings 
medlemmer til at komme med ideer til nye initiativer eller aktiviteter. 
Eksempelvis ønskede en borger, at der blev opsat en flagstang. Her er 
borgerforeningen opmærksom på betydningen af at iscenesætte 
opsætningen af flagstangen som en lille event. Således vil det finde sted på 
dette års Valdemarsdag og give anledning til at mødes omkring bålstedet 
med øl, vand og pølser. 

Pointen er, at små konkrete aktiviteter giver anledning til, at man mødes i 
foreningen og styrker fællesskabet. Det er således det sociale samvær og 
den sammenhængskraft, der styrkes omkring en øl og en pølse, der reelt er 
den primære aktivitet, hvorimod standerhejsning, træplantning eller 
strandrensning er anledningen, men reelt er sekundært. Dette understøttes 
af, at man har iværksat en uofficiel strandrensningsdag for få dedikerede 
medlemmer af borgerforeningen, hvor formålet primært har været at fjerne 
en betragtelig del af vinterens skrald. 

Herefter har man haft den officielle strandrensningsdag, hvor det således i 
løbet af et par timer har været muligt at komme i mål med opgaven, 
således at alle beboerne kan mødes om det sociale fællesskab og de øl og 
pølser, der er det væsentligste. 

Eksempel på kommunikation med medlemmerne på Bølshavns 
Borgerforenings  hjemmeside:

Vellykket strandrensning.
Fredag den 4. maj mødte ca.35 personer op på havnen til den 
årlige strandrensning.

Finn bød velkommen til de mange deltagere, og ligesom sidste 
år, blev der sendt et hold afsted til Sortevad og et hold til 
Gyldensåen.

Efter godt 1 time, var der fyldt en masse sække med affald af 
alverdens slags i form at plasticdunke, og andet mindre affald. 
Desuden en del ting der ikke kunne komme i poser

Der var ikke så meget affald i år, og det skyldes vel at vi ikke har 
haft de kraftige storme her i foråret.
Desuden med den gode deltagelse år for år, skal det jo også 
kunne ses.

Der var højt humør hele vejen rundt og ca. kl. 12.00 kunne der 
meldes arbejde forbi, og en velfortjent frokost i form at pølser 
og brød, øl og vand kunne indtages.

- en dejlig dag med højt humør og mange snaksalige mennesker.
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EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGSKRAFT – BØLSHAVN

”Vi er godt tilfredse med den nye fordelingsmodel. Vi kan jo 
sætte mange flere ting i gang.” 

[Jakob Jensen, formand for Bølshavn Borgerforening]

Tidligere har man lejet bord og bænke på travbanen til brug for 
havnefesten. Imidlertid har man, da man var sikker på også at få 
tildelt puljemidler for 2017, valgt at investere i 200 stole og 35 
klapborde. Det er langt lettere at håndtere nu, fortæller formanden. 
”Nu har vi fået mulighed for at investere på længere sigt.” 

I 2016 har det for eksempel betydet, at man i borgerforeningen har 
kunnet indkøbe vedligeholdelsesfrie borde-bænkesæt til havnen.  
Samtidig blev arealet nyindrettet, idet man havde iagttaget, at den 
øgede aktivitet på havnen betød, at folk sad med éngangsgrill, der 
både svinede og var brandfarligt. Derfor blev der indrettet et 
regulært grillsted med fast stor grill og rist til glæde for både 
fastboende, sommerhusejere og turister. 

”Det var en succes. Allerede første aften var der folk. Og nu er der 
pænt og ryddeligt.”

[Jakob Jensen, formand for Bølshavn Borgerforening]
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DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS SAMLEDE BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER 2006 - 2015
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 193.656 233.667 225.100 227.128 267.371 289.150

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 391.626 720.737 791.819 656.213 676.273 1.733.141

Bidrag fra fonde og lignende 20.300 72.900 1.078 132.248 22.663 171.996

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 950.345 944.662 786.615 878.252 1.010.530 1.095.011

Indtægter i alt 1.555.926 1.971.966 1.804.612 1.898.176 1.965.631 3.289.298

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 449.735 811.991 792.416 861.922 929.997 911.752

Udsmykningsaktiviteter 25.520 126.633 51.319 54.529 87.165 249.942

Øvrige udgifter 998.295 1.099.771 1.057.657 1.095.276 1.100.407 1.592.689

Udgifter i alt 1.473.549 2.038.395 1.906.116 2.011.728 2.117.569 2.750.727

Årets resultat 82.377 -66.428 -101.504 -113.552 -151.938 538.571

-0                    0                     -0                    0                     -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 8.903.825 8.834.226 9.699.726 9.598.793 9.584.118 9.769.966

Bank & kassebeholdning 1.392.836 3.069.543 4.172.874 3.020.453 3.344.030 3.597.799

Andre aktiver 7.510.989 5.764.682 5.526.852 6.578.340 6.240.088 6.172.167

PASSIVER 8.907.433 8.834.226 9.699.726 9.598.793 9.584.118 9.769.966

Gæld 1.627.585 622.071 1.075.493 1.559.371 1.102.973 1.120.360

Egenkapital 7.279.848 8.212.155 8.624.233 8.039.422 8.485.345 8.649.607



DE BORNHOLMSKE BORGERFORENINGERS BRUG AF KOMMUNALE PULJEMIDLER

GENNEMGANG AF HOVEDPOSTER FRA FORENINGERNES 

REGNSKABER 2006 TIL 2015

Borgerforeningerne har haft en pæn stigning i aktivitetsniveauet, 

målt på omsætningen i foreningerne.

Hvis man ser bort fra de kommunale tilskud (altså aktiviteter 

finansieret på anden vis end via kommunale tilskud), så er 

aktivitetsniveau øget med 34 pct. i perioden 2006 til 2015.

Især i de seneste år har der været tale om en markant stigning i 

aktiviteterne. Hvis man ser bort fra de kommunale tilskud, så er 

aktiviteten øget med hele 24 pct. i perioden fra 2011 til 2015.

Det stigende aktivitetsniveau er finansieret på forskellig vis. Hvis 
man ser bort fra den kommunale støtte, så har foreningerne:

• Øget lokalsamfundenes egenbidrag (medlemskontingenter 
etc.) med over 49 pct. Dette kan både skyldes øget 
medlemstilslutning og øget medlemsbidrag. Men under alle 
omstændigheder viser det en øget lokal involvering.

• I samme periode har foreningerne i højere grad været i stand 
til at hente supplerende midler til lokalsamfundene via fonde 
o.l. I perioden er fondsbidragene øget fra 20.300 kr. til 
171.996 kr.

• Endelige har foreningerne øget indtjeningen fra aktiviteter og 
anden indkomst med over 15 pct. hvilket vidner om en lille 
stigning i aktivitetsomfanget (inflationen, dvs. den generelle 
prisudvikling har været af næsten samme omfang)

41



BORGERFORENINGENS ROLLE  AKTIVITETS-EKSEMPLER
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Konklusion og anbefaling
PÅ BAGGRUND AF REGNSKABER, DESK RESEARCH, 
INTERVIEWS og SAMTALER
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PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

BORGERFORENINGENS ROLLE

Det er Jørgen Hammers erfaring, at det er en del af den 
danske kultur, at når der investeres i lokalområderne - det 
gælder uanset om det er kommunale eller fondsmæssige 
investeringer - så ønsker man ikke bagefter at opleve 
modstand fra områdets beboere. Derfor inviterer man altid 
til dialogbaserede møder, og her er borgerforeningens rolle 
at agere som den stærke medspiller og at sikre en positiv 
dialog, både i forhold til investorerne og i forhold til 
baglandet. 

Foreningernes rolle er at være positive og konstruktive 
sparringspartnere i forhold til høringsprocesser. Det skyldes, 
at borgerforeningen er demokratisk valgt på en 
generalforsamling og dermed givet mandat til at udtale sig 
på vegne af lokalområdet. Hvis borgerne ikke er tilfredse, 
kan de vælte bestyrelsen på næste generalforsamling.
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”Det kendetegner 
lokalsamfundenes tilgang, at vi er 
upolitiske. Vi lever med konsensus, 
og vi hører til hinanden, og kan vi 
ikke overbevise hinanden om 
tingene, så må vi vælge 
kompromiset, som vi kan blive 
enige om”.

”På den her måde er vi ikke i 
konflikt med kommunalbe-
styrelsen, uanset hvem der 
sidder ved roret. 
Vi beskæftiger os med politik, 
men ikke på en partipolitisk 
måde”

[Jørgen Hammer]



PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

KOMMUNAL HÅNDSRÆKNING

De forrige års puljefordeling, hvor midlerne var fordelt på flere puljer, mener 
Louise Krogsriis skabte megen forvirring blandt borgerforeningerne, idet det ikke 
var gennemskueligt hvilke restriktioner, der knyttede sig til hvilke puljer. Derfor er 
hun glad for den nye samlede pulje, der nu tydeliggør, hvem der skal kontaktes. 

Det, at der nu er én indgang til kommunen betyder, at hun kan bidrage med 
bedre service og rådgivning. Det gælder både i forhold til at søge og administrere 
midler, men også i formidlingen af, hvordan midlerne kan parres med andre 
tilgængelige puljemidler. 

Dette bekræftes af tidligere landdistriktscoach Rikke Broegaard, der netop peger 
på, at i og med at frivillige kræfter står bag de enkelte borgerforeninger, er der 
også ofte en både tidsmæssig og kompetencemæssig barriere i de små 
foreninger, der forhindrer midlerne i at blive anvendt så strategisk som det 
faktisk er muligt. Derfor foreslår hun, at én af de opgaver, som kommunen i 
højere grad kunne fokusere på, netop er at yde rådgivning i forhold til 
fondssøgning og udarbejdelse af konkrete ansøgninger. Det er hendes erfaring, 
at det ofte er mindre ting, der gør ansøgningsprocessen uoverskuelig, men også 
at der med få timers ekstern assistance kan ydes megen hjælp til de enkelte 
foreninger. 
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”Både borgerne og 
kommunen kan betragte 

borgerforeningerne som en 
slags vicevært for 
lokalsamfundet”. 

[Jørgen Hammer]



PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

BORGERFORENINGENS ROLLE

Svaneke har en bevaringsplan, og en af fællesrådets og 
borgerforeningens meget vigtige opgaver er at indgå i dialog med 
kommunen om bevarende lokalplaner og afstemme forventninger -
ikke mindst, hvilke elementer, der skal håndhæves i planen, og hvilke 
moderniseringer man i fællesskab kan pege på. 

Desuden afholdes der hvert år før turistsæsonens start et møde med 
kommunen om, hvilke initiativer, der skal igangsættes fra kommunal 
side – eksempelvis asfaltering, parkering, bustransport gennem 
byen, containerplacering, affaldshåndtering og beplantning. 

Et andet eksempel på, hvordan Fællesrådet arbejder, er omkring 
belysningen i Svaneke om natten. Her var udfordringen, at man ikke 
havde lys på torvet i forbindelse med Busrute 700’s afgang kl. 5 om 
morgenen. Derfor tog Fællesrådet kontakt til kommunen og traf 
aftale om ændrede belysningstider, således at passagererne både 
kunne se noget samtidig med, at det samlede energiforbrug i 
Svaneke forblev uændret. 

Et skisma som foreningen peger på er, at man andre steder på øen 
roser Svanekes aktiviteter og fremhæver Fællesrådet som 
foregangsmodel samtidigt med, at man ikke selv i byen 
nødvendigvis er bevidst om, i hvilket omfang Fællesrådet er med 
til at støtte aktiviteter og er talerør i forhold til Regionskommunen. 

Steen Hansen oplever, at man i Fællesrådet i Svaneke er blevet 
mere bevidst om, hvorvidt midlerne går til almennyttige formål. 
Dette er sket i takt med kommunens udmelding sidste år om, at 
man fremover vil være mere restriktiv omkring anvendelsen. 
Desuden er der samtidigt givet tilladelse til at overføre midler til 
året efter med henblik på større investeringer i lokalområdet. 

Det betyder, at der nu er fokus på langsigtede strategiske 
indsatsområder, selvfølgelig i takt med, at puljesummen er blevet 
lagt sammen og større. Det betyder samtidig, at man ikke bare 
bruger midlerne af frygt for, at de ikke bevilges året efter. 
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PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

”Hvis man skulle have betalt løn for opgaverne, så havde det kostet 

tre eller fire gange så meget, så man får jo meget for pengene” 

[Knud Erik Olsen]

BORGERFORENINGENS ROLLE

Både Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen oplever sig selv som en 

slags vicevært for kommunen - igen i ordets positive forståelse. Man 

tager imod henvendelser fra byens borgere om eksempelvis hul i 

vejen eller problemer med træer, og man henvender sig på disses 

foranledninger til kontaktpersoner i kommunen. Dette opleves meget 

smidigt og problemfrit, og det fremhæves, at kontakten bygger på et 

tillidsfuldt netværk med ansatte i kommunen.

På spørgsmålet om, hvad der ville ske i Hasle, hvis midlerne 

forsvandt, siger Kaj Erik Mortensen og Knud Erik Olsen 

samstemmende, at så er det jo begrænset hvor mange ting, der ville 

blive ordnet. Bytinget har en sund økonomi, men det skyldes også, at 

der kontinuerligt arrangeres fester i byen med henblik på at skabe 

overskud i foreningen. 

Dette engagement ville også blive berørt, hvis midlerne forsvandt. Der er 
samtidig enighed om, at man får meget for de 70.000 kr., som Bytinget
tildeles i puljemidler. Disse midler anvendes alene til materialer, og al 
arbejdskraften leveres frivilligt. 

Generelt er der stor tilfredshed med fordelingen af både midler, ansvar og 
handlingskompetencer, som det er tilrettelagt nu. Samtidigt er man 
bevidst om, at hvis ikke det faste beløb kom af sig selv, var der ikke 
kræfter blandt de frivillige til at henvende sig til kommunen hver gang, 
der skulle iværksættes en aktivitet. 

Ét af de elementer som der blandt Hasle Bytings foreninger er stor 
tilfredshed med, er muligheden for at indkøbe fælles materiale – borde, 
bænke og pavilloner til foreningernes mange arrangementer. Det samme 
gør sig gældende blandt de øvrige interviewede borgerforeninger. 

Steen Hansen fra Fællesrådet i Svaneke udtrykker håb for fremtiden om, 
at borgerforeningerne og paraplyorganisationerne på Bornholm med 
tiden kan bevise, at administrationen med puljemidlerne fungerer så 
godt, at lokalområderne kan få endnu større ansvarsområder at 
selvforvalte. Det vil efter hans vurdering betyde, at endnu flere borgere vil 
engagere sig.  
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PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

REGIONSKOMMUNENS ROLLE

Også fra et kommunalt perspektiv er samarbejdsrelationen mellem 
kommunen og borgerforeningen umådelig vigtig og tager lang tid at 
bygge op, påpeger Louise Krogsriis. Det nære og tillidsfulde 
samarbejde, som hun oplever i forhold til borgerforeningerne, er 
samtidig den måde, hvorpå hun føler, at hun bedst kan hjælpe 
politikerne med at betjene dem. Derfor påpeger hun: 

”Jeg er rigtig glad for det samarbejde, jeg har med dem derude”. 

Louise Krogsriis tror ikke, at udviklingen i borgerforeningerne ville dø 
hvis puljemidlerne forsvandt. Dette bekræftes énstemmigt af de 
interviewede borgerforeninger. Der er imidlertid ingen tvivl, hverken 
i borgerforeningerne eller hos Louise Krogsriis om, at et bortfald af 
puljemidlerne ville betyde meget for samarbejdet mellem 
foreningerne og kommunen. Samarbejdsforholdet vil lide et alvorligt 
knæk, påpeger foreningsrepræsentanterne. 

Samstemmende peger alle interviewede på, at man ikke længere ville 
opleve kommunen som medspiller i forhold til udviklingen af Bornholm, 
idet midlerne opleves som en kommunal tillid og anerkendelse af den 
indsats, som borgerforeningerne og paraplyorganisationerne yder i 
lokalsamfundene. Man kan derfor konkludere, at et bortfald af de 
kommunale puljemidler ville være en meget dyrt købt besparelse, idet 
samarbejdet vil lide et alvorligt knæk.

Der er derfor i administrationen stor opmærksomhed på, hvor meget 
man får ud af midlerne i de enkelte foreninger, i forhold til det tilskud der 
ydes. Det er vanskeligt at estimere værdien af frivilligt arbejde, men der 
er ingen tvivl om,  at puljemidlerne opleves som en samlet kommunal 
anerkendelse, der er rimeligt fordelt og som giver råderum for aktiviteter 
og investeringer til gavn for lokalsamfundene. Dette gør sig utvivlsomt 
gældende i forhold til flere områder: Den eksterne tiltrækningskraft, som 
lokalsamfund repræsenter, den branding af Bornholm, som foreningerne 
varetager, og endelig den opmærksomhed på den almene trivsel i 
lokalsamfundene, som foreningerne har fokus på. 
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PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

HVIS MIDLERNE REDUCERES

Louise Krogsriis er opmærksom på bekymringen blandt borgerforeninger i 
forhold til, om midlerne fjernes de kommende år, men som hun udtrykker 
det, er der tale om et tveægget sværd. I kommunale øjne handler det om 
at bruge de bevilligede midler til det formål de er bevilget til. Imidlertid er 
puljen så ny, at det vil tage nogle år før man er kommet ind i en kadence i 
forhold til anvendelse af midlerne, som hun udtrykker det. Desuden er der 
stor forskel på de forpligtelser, som de forskellige foreninger er pålagt, 
eksempelvis båndlagte midler til drift af et hus i lokalområdet. Det betyder, 
at nogle foreninger har et meget stort råderum, der fordrer nye ideer, 
hvorimod andre har langt mindre på grund af driftsmæssige forpligtelser. 
Derfor forstår Louise Krogsriis godt hvis foreninger kan føle, at det er 
overvældende, tidsmæssigt krævende og en stor forpligtelse med den nye 
puljefordeling. 

På spørgsmålet om, hvad der vil ske hvis midlerne fjernes, svarer Steen 
Hansen fra Fællesrådet, at så forsvinder det tætte og tillidsfulde 
samarbejde med borgerne. ”Så fjerner man grundlaget for det gode 
samarbejde”. Steen Hansen påpeger, at der ikke er tale om nye midler, men 
alene midler, der tidligere var knyttet til andre puljer. Ved at dele midlerne 
mere retfærdigt ud, også i forhold til de foreninger, der har medborgerhuse 
at drifte, sker der en mere retfærdig supportering af lokalområderne. 

I Bølshavn er man meget opmærksom på anvendelsen af puljemidlerne og 
bevidst om, at det ikke er meningen at foreningen skal spare op, 

men i stedet anvende midler fra egen beholdningen i forbindelse med at kunne 
løfte større langsigtede investeringer i foreningen.

Man er dog også opmærksom på, at puljemidlerne ved sidste kommunale 
budgetforhandling fremgik af sparekataloget. På spørgsmålet om, hvilke 
konsekvenser, det ville have for borgerforeningen, hvis puljemidlerne blev 
fjernet, svarer Jakob Jensen, at borgerforeningen ikke ville dø, men at det ville 
have store konsekvenser for det engagement, der driver både bestyrelsen i 
borgerforeningen, men også alle medlemmerne, der arbejder frivilligt med at 
løfte aktivitetsniveauet i byen. Han siger blandt andet:

”Det er langt sjovere og lettere at engagere folk i byen, når man har noget at 
gøre godt med. Medlemmerne er jo flinke til selv at komme med det der mangler 
til en fest – eksempelvis grillkul. Men nogle steder er midlerne jo alfa og omega 
for at tingene overhovedet kan gennemføres.”
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”Hvis puljemidlerne forsvinder, 

bliver konsekvensen sort jul. Ikke 

et eneste juletræ og ikke et eneste 

julelys. Det bliver markeringen”

[Generalforsamlingen i BBS]



PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

KONKLUSION PÅ BAGGRUND AF GENNEMGANG AF HOVEDPOSTER 

FRA BORGERFORENINGERNES REGNSKABER 2006 TIL 2015

Det står klart at borgerforeningerne med det nuværende 

aktivitetsniveau er afhængige af en vis kommunal medfinansiering. 

Den kommunale medfinansiering har stor betydning for de 

aktiviteter foreningerne kan gennemføre. Man kan sige, at tilskuddet 

er den økonomiske ”krumtap” for alle de aktiviteter foreningerne 

udfører i dag. I 2014 genererede hver eneste kommunale 

tilskudskrone en samlet økonomisk aktivitet på knapt 3 kroner.

Foreningerne modtager tilskud fra en række forskellige puljer og 

ordninger. I 2015 skete der en vis forenkling, idet tilskud til bla. 

juletræer, sommerblomster, lokalpuljen etc. blev samlet i en 

Lokalsamfundspuljepulje på 1,2 mio. kr.  Med virkning fra 2017 

indgår også Fritids- og kulturpulje heri, og den nye 

lokalsamfundspulje bliver derfor på godt 1,7 mio. kr.

Afhængig af foreningernes opbygning og organisation er der også 

mulighed for at få andre former for kommunal tilskud (eksempelvis 

til strandrensning eller lokaletilskud). I 2015 har foreningerne således 

modtaget 1,2 mio. kr. for Lokalsamfundspuljen og 0,3 mio. kr. fra 

Kultur- og fritidspuljen. Samlet set, har de bornholmske 

borgerforeninger dog modtaget godt 1,7 mio. kr. i kommunale tilskud 

i 2015 og der er således hentet godt 200.000 kr. fra andre 

kommunale kasser.

Afslutningsvis skal det understreges at regnskaber jo kun viser 

”toppen af isbjerget”.  Det lokale engagement, alle de tusindvis af 

frivillige timer der bliver lagt i arbejdet med at bevare og udvikle de 

små lokalsamfund, de sponserede materialer fra det lokale 

erhvervsliv osv., fremgår jo på ingen måde af foreningsregnskaberne. 

De kommunale tilskud til foreningerne er medvirkende til at frigøre 

dette frivillige potentiale.     
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PERSPEKTIVER PÅ DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE

MED EGNE ORD …. BETYDNINGEN AF PULJEMIDLER

Når man har nogle midler, ændres diskussionen, udtaler Jakob 
Jensen, formand for Bølshavn Borgerforening, og analysen vil 
afslutningsvist lade ham tale på vegne af alle de interviewede 
borgerforeninger. 

”Før talte man altid om, at det skulle kommunen gøre, men når vi har 
puljemidlerne, så gør vi det bare selv, uanset hvis opgave det er”. 

”Vi bliver ikke længere sure over at skulle vente på at kommunen har 
tid til at behandle en forespørgsel. Det må være et godt argument i 
forhold til sammenlægningen af midlerne, at vi letter kommunen for 
hele den administrative byrde. Nu får folk indtryk af, at når man 
sætter noget i værk, så sker der noget.”

”Det har løftet – det er helt sikkert. Når det er mindre ting, der skal 
løftes, behøver vi ikke at spørge mere.”

”Puljemidlerne er med til at motivere meget mere end de er værd i 
kroner og ører. Det er meget lettere at få folk til at være med til både 
havnefest, juletræstænding og Skt. Hans. Folk kommer og spørger om 
de kan bidrage med noget.”

”Vi tænker på en anden måde nu. Det giver os nye muligheder. Hvis 
nogen kommer med en god ide, skulle vi med den gamle fordeling af 
midlerne søge og vente og vente og vente. Imens smuldrede tingene 
og ‘kansje’ opstod der noget helt andet. Nu er der mulighed for at 
gøre noget med det samme. Og én ting er at folk betaler 150 kr. i 
kontingent. Det er jo kun symbolsk.”

”Nu kan borgerne se at der sker noget. Det er helt givet, at det er 
med til at gøre Bølshavn mere attraktiv. Hvis man går en tur sammen 
om sommeren, så kommer der mange bornholmere nu med madkurv 
og siger nej hvor er her dejligt, og hvor er det flot, det I har fået 
lavet.”

[Jakob Jensen]
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HERFRA MIN VERDEN GÅR
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”Når man står inde i Østermarie og kigger 

rundt og ud, så sker der rigtig, rigtig meget, 

men når man står uden for Østermarie og 

kigger ind, så kan man næsten ikke få øje på 

noget.”

[Jesper Lindstrøm Larsen, Hasle]

Grafik: Steffen Gerdes
Østermarie Borgerforening
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Hver enkelt bornholmsk borgerforenings brug af 
kommunale puljemidler

REGNSKABSTAL 2006-2015 
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Allinge-Sandvig Byforening
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 0 0 0 0 0 0

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 10.529 11.585 11.799 11.993 11.427 53.286

Bidrag fra fonde og lignende 500 0 0 0 0 0 2006: Aktive Kvinder

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 0 0 0 0 132 0

Indtægter i alt 11.029 11.585 11.799 11.993 11.559 53.286

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 2.000 3.500 3.500 6.000 7.440 8.000 Regnskab for 2011 mangler. Har 2010/12

Udsmykningsaktiviteter 0 2.500 2.500 5.100 4.000 43.286

Øvrige udgifter 10.711 5.000 5.100 2.200 134 2.000

Udgifter i alt 12.711 11.000 11.100 13.300 11.574 49.630

Årets resultat -1.682 585 699 -1.307 -15 3.656

-                      -                      -0                    -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 0 646 1.346 39 24 3.680

Bank & kassebeholdning 0 646 1.346 39 24 3.680

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 0 646 1.346 39 24 3.680

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 0 646 1.346 39 24 3.680



Arnager Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 0 0 0 2.000 0 8.240

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 4.612 4.935 5.123 5.115 8.897 41.544

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 333 0 0 0 0 32.453

Indtægter i alt 4.944 4.935 5.123 7.115 8.897 82.237 -2014: Regnskab kun for kultur-tilskud.

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 4.944 4.965 0 4.110 8.497 28.997 jf. Fritid og Kultur tilskud.

Udsmykningsaktiviteter 0 90 0 0 400 2.111 jf. tilskud til julepyntning

Øvrige udgifter 0 0 400 300 0 31.806 jf. tilskud til strandrensning

Udgifter i alt 4.944 5.055 5.123 4.410 8.897 62.915

Årets resultat 0 -120 0 2.705 0 19.322

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 14.019 18.393 306.669 325.991 Ændret regnskab 2013/2014/2015

Bank & kassebeholdning 14.019 18.393 86.669 105.991

Andre aktiver 0 0 220.000 220.000

PASSIVER 14.019 18.393 306.669 325.991

Gæld 730 2.399 3.584 3.584

Egenkapital 13.289 15.994 303.085 322.407



Bølshavn Borgerforening 
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Indtægter 2006~7 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 6.800 7.600 7.600 6.700 9.865 11.100 2011: Regnskab mangler.

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 5.093 5.490 5.575 5.652 5.545 26.090

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 333 1.910 3.300 0 4.395 5.685

Indtægter i alt 12.226 15.000 16.475 16.688 19.805 42.875

Udgifter 2006~7 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 2.013 10.933 10.933 16.164 12.449 18.520

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 3.226 9.383 792 12.108 5.595 5.555

Udgifter i alt 5.239 20.316 11.725 28.271 18.044 24.075

Årets resultat 6.987 -5.316 4.750 -11.583 1.760 18.799

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006~7 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 6.987 14.706 19.356 7.872 9.733 28.332

Bank & kassebeholdning 6.987 14.706 19.356 7.672 9.733 28.332

Andre aktiver 0 0 0 200 0 0

PASSIVER 6.987 14.706 19.356 7.872 9.733 28.332

Gæld 514 100 0 100 200 0

Egenkapital 6.473 14.606 19.356 7.772 9.533 28.332



Gudhjem By- & Mindeforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 46.054 49.000 50.375 49.000 55.980 52.950

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 21.428 137.000 140.582 142.378 139.609 144.363

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 78 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 137.761 -41.759 -38.526 -34.663 -14.746 26.106 Netto

Indtægter i alt 205.243 144.241 152.509 156.715 180.843 223.419

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 0 0 0 0 0 0

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 211.538 189.241 179.298 205.730 243.452 231.574

Udgifter i alt 211.538 189.241 179.298 205.730 243.452 231.574

Årets resultat -6.295 -45.000 -26.789 -49.015 -62.609 -8.155

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 5.282.926 5.344.000 5.845.277 5.861.579 5.542.132 5.164.391

Bank & kassebeholdning 411.363 2.067.000 3.050.357 1.975.000 2.142.822 1.746.595 Egenkapital primo

Andre aktiver 4.871.563 3.277.000 2.794.920 3.886.579 3.399.310 3.417.796 Nedskrivn. /reg. ejd.værdi

Årets resultat

PASSIVER 5.282.926 5.344.000 5.845.277 5.861.579 5.542.132 5.164.391

Gæld 32.991 109.000 89.641 626.218 107.568 107.568

Egenkapital og henlæggelser 5.249.935 5.235.000 5.755.636 5.235.361 5.434.564 5.056.823 Henlæggelser



Hasle Byting
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2011: 140.000 fra Lokale 
og Anlægsfonden. 2015: 
inkl. strandrensning 1100 
kr.

2011: Sparekassens fond 25.000. 
Turist- og Erhvervsforening 15.000. 
2013: 2015: Havefonden + Annonym
gave

Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 1.500 3.600 3.750 3.750 4.650 4.350

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 31.818 155.010 15.286 17.516 15.364 70.337

Bidrag fra fonde og lignende 7.000 40.000 0 99.050 3.593 44.700

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 38 123.604 25.680 39.050 107.576 31.225

Indtægter i alt 40.356 322.214 44.716 159.366 131.183 150.612

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 27.625 65.711 25.820 36.908 40.687 58.211

Udsmykningsaktiviteter 0 2.304 0 1.929 15.872 19.906

Øvrige udgifter 1.502 251.506 14.624 102.637 91.980 52.318

Udgifter i alt 29.127 319.521 40.444 141.474 148.540 130.435

Årets resultat 11.229 2.693 4.272 17.892 -17.357 20.177

0                     -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 13.884 46.937 4.272 22.164 50.407 26.784

Bank & kassebeholdning 13.884 46.937 4.272 22.164 50.407 26.784

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 13.884 46.937 4.272 22.164 50.407 26.784

Gæld 0 0 0 0 45.600 1.800

Egenkapital 13.884 46.937 4.272 22.164 4.807 24.984



Klemensker Land- og Byforening
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 5.325 7.225 7.250 7.800 7.235 8.830

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 26.798 14.107 14.422 21.552 13.000 48.822

Bidrag fra fonde og lignende 1.000 0 0 0 11.900 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 7.535 3.703 3.385 3.743 11.919 4.187

Indtægter i alt 40.658 25.036 25.057 33.095 44.054 61.839

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 31.002 4.732 6.005 10.631 8.661 13.447

Udsmykningsaktiviteter 3.297 2.591 3.607 8.518 15.542 3.924

Øvrige udgifter 9.372 15.327 15.835 17.682 21.823 47.202

Udgifter i alt 43.671 22.651 25.447 36.831 46.027 64.573

Årets resultat -3.013 2.385 -391 -3.736 -1.972 -2.734

-                      -                      -                      0                     -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 22.881 33.818 33.428 29.692 23.520 20.785

Bank & kassebeholdning 22.881 33.818 33.428 29.692 23.520 20.785

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 22.881 33.818 33.428 29.692 23.520 20.785

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 22.881 33.818 33.428 29.692 27.720 20.785

2006: Kulturugen 14.000. 

2014: Brugsen 6.900. 
Sp.kassen BH fond 5.000. 
2006: Mejeriet.



Listed Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 2.557 2.160 3.180 2.485 1.905 2.100

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 5.053 5.431 5.535 5.628 5.631 29.796

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0

Indtægter i alt 7.610 7.591 8.715 8.113 7.536 31.896

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 7.610 7.619 8.520 6.581 5.481 4.500

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 1.450 1.085 2.045

Øvrige udgifter 0 0 0 0 0 14.179

Udgifter i alt 7.610 7.619 8.520 8.031 6.566 20.723

Årets resultat 0 -28 195 82 971 11.173

0                     -0                    -0                    -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 82 1.053 12.226

Bank & kassebeholdning 82 1.053 12.226

Andre aktiver 0 0 0

PASSIVER 82 1.053 12.226

Gæld 0 0 0

Egenkapital 82 1.053 12.226



Lobbæk Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 6.320 8.049 8.775 7.950 7.815 7.600

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 7.600 9.375 9.872 9.988 10.000 34.010

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 21.931 11.348 9.117 8.782 13.601 13.132

Indtægter i alt 35.851 28.772 27.764 26.720 31.415 54.743

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 15.000 9.273 16.362 19.956 23.788 19.582

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 20.851 6.332 10.507 7.700 5.649 24.765

Udgifter i alt 35.851 15.605 26.869 27.656 29.437 44.347

Årets resultat 0 13.167 895 -936 1.979 10.395

-                      -                      0                     -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 30.992 30.907 31.802 30.866 32.845 43.240

Bank & kassebeholdning 30.992 30.907 31.802 30.866 32.845 43.240

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 30.992 30.907 31.802 30.866 32.845 43.240

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 30.992 30.907 31.802 30.866 32.845 43.240



Nexø Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 2.800 2.700 2.350 2.050 2.150

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 24.152 26.912 27.403 27.846 28.979 124.411

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 8 0 1 0 0

Indtægter i alt 24.152 29.720 30.103 30.197 31.029 126.561

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 24.152 8.186 30.700 50.250 33.786 45.206

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 50.640

Øvrige udgifter 1.461 1.326 588 410 25.400

Udgifter i alt 24.152 9.647 32.026 50.838 34.196 121.246

Årets resultat 0 20.073 -1.923 -20.641 -3.167 5.314

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 36.318 34.395 13.753 10.586 15.900

Bank & kassebeholdning 36.318 34.395 13.753 10.586 15.900

Andre aktiver 0 0 0 0 0

PASSIVER 36.318 34.395 13.753 10.586 15.900

Gæld 0 0 0 0 0

Egenkapital 36.318 34.395 13.753 10.586 15.900



Nyker Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 24.750 10.700 9.315 11.775 12.346 14.650

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 13.089 13.334 13.625 13.790 13.800 43.044

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 1.000 0 589 46.500

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 50.360 13.127 5.322 5.954 4.215 13.370

Indtægter i alt 88.198 37.161 29.262 31.519 30.951 117.564

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 17.448 16.521 10.991 11.940 24.760 19.433

Udsmykningsaktiviteter 0 27.407 89 224 3.365 10.787

Øvrige udgifter 54.934 9.935 15.739 8.721 12.101 86.363

Udgifter i alt 72.382 53.863 26.819 20.884 40.225 116.583

Årets resultat 15.817 -16.702 2.443 10.635 -9.275 981

-                      -                      -                      -                      -0                    

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 91.274 68.501 70.944 81.579 72.304 73.285

Bank & kassebeholdning 91.274 68.501 70.944 81.579 72.304 73.285

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 91.274 68.501 70.944 81.579 72.304 73.285

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 91.274 68.501 70.944 81.579 72.304 73.285

2012: Bidrag fra DAKA, 
Nyker. 2015: 
Sparekassen Bornholms 
Fond. 2006, 2011: 
Petanque blandt 
aktiviteterne.
2011: Flagstænger 
(+juletræ). 2015: Gaver, 
blomster. 



Nylars Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 4.250 7.315 6.325 6.400 6.550 6.975

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 8.133 8.861 9.034 9.137 9.177 30.678

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 1.901 1.650 3.494 4.810 6.642 1.805

Indtægter i alt 14.284 17.826 18.853 20.347 22.369 39.459

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 10.357 13.231 12.811 12.069 18.868 8.952

Udsmykningsaktiviteter 1.703 1.700 4.153 1.754 2.388 1.896

Øvrige udgifter 4.200 1.841 3.269 3.144 2.217 2.134

Udgifter i alt 16.260 16.772 20.232 16.967 23.472 12.982

Årets resultat -1.976 1.054 -1.380 3.380 -1.103 26.477

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 12.224 13.781 12.402 15.782 14.679 41.157

Bank & kassebeholdning 12.224 13.781 12.402 15.782 14.679 41.157

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 12.224 13.781 12.402 15.782 14.679 41.157

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 12.224 13.781 12.402 15.782 14.679 41.157



Pedersker Lokalforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 8.310 7.165 6.430 50 6.710 6.425

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 7.730 8.970 38.045 9.250 9.494 31.962

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 698 19 5 0 1.500 69

Indtægter i alt 16.737 16.154 44.480 9.300 17.704 38.456

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 1.808 5.983 46.243 9.681 3.381 7.215

Udsmykningsaktiviteter 2.499 9.504 4.180 2.422 1.742 14.681

Øvrige udgifter 14.362 14.198 6.004 7.066 11.980 5.367

Udgifter i alt 18.669 29.685 56.426 19.170 17.103 27.263

Årets resultat -1.931 -13.531 -11.946 -9.870 601 11.194

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 43.769 47.184 35.238 25.368 25.969 37.163

Bank & kassebeholdning 43.769 47.184 35.238 25.368 25.969 37.163

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 43.769 47.184 35.238 25.368 25.969 37.163

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 43.769 47.184 35.238 25.368 25.969 37.163

2012: Tilskud til 
datastue 
30.000.



Rutsker Sogneforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 3.220 3.070 3.010 3.180 2.750 2.530

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 6.719 7.295 7.460 7.555 7.235 26.164

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 30.529 6 6 4 0 0

Indtægter i alt 40.468 10.371 10.475 10.739 9.985 28.694

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 10.476 13.694 5.655 6.538 7.325 14.705

Udsmykningsaktiviteter 0 1.104 198 439 523 630

Øvrige udgifter 11.348 862 0 266 4.059 2.516

Udgifter i alt 21.823 15.659 5.853 7.243 11.907 17.850

Årets resultat 18.645 -5.288 4.622 3.495 -1.922 10.844

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 11.069 3.037 7.509 11.005 9.082 20.526

Bank & kassebeholdning 11.069 3.037 7.509 11.005 9.082 20.526

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 11.069 3.037 7.509 11.005 9.082 20.526

Gæld 80 150 0 0 0 600

Egenkapital 10.989 2.887 7.509 11.005 9.082 19.926



Rø Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 9.795 8.653 10.875 7.375 6.850 11.810

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 13.125 2.360 13.090 5.472 7.990 29.223

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 1.500

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 5.335 260 15.522 2.444 0 100

Indtægter i alt 28.255 11.273 39.487 15.291 14.840 42.633

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 11.168 7.529 36.464 5.531 4.812 5.438

Udsmykningsaktiviteter 498 0 478 1.320 947 2.050

Øvrige udgifter 5.867 7.242 11.382 11.077 6.205 17.979

Udgifter i alt 17.532 14.771 48.324 17.927 11.964 25.467

Årets resultat 10.723 -3.498 -8.836 -2.636 2.876 17.166

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 31.977 22.213 13.377 10.741 13.616 30.783

Bank & kassebeholdning 31.977 22.213 13.377 10.741 13.616 30.783

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 31.977 22.213 13.377 10.741 13.616 30.783

Gæld 0 0 0 0 0 0

2012: Sommerfest 
31175.

2015: Lyskæder

2015: Bornholms 
Miljø og Energi

2013: Juletræsfest



Rønne-Knudsker Byting
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 1.450 1.350 1.200 1.300 1.200 1.100

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 82.779 90.838 92.479 93.963 96.495 398.009

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 806 199 51 39 0 0

Indtægter i alt 85.035 92.387 93.730 95.303 97.729 399.109

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 23.769 58.721 58.557 58.254 50.300 60.135

Udsmykningsaktiviteter 0 45.000 15.000 22.000 20.000 25.000

Øvrige udgifter 24.955 37.026 42.625 6.715 2.754 62.887

Udgifter i alt 48.724 140.747 116.182 86.969 73.054 148.022

Årets resultat 36.311 -48.360 -22.452 8.334 24.675 251.086

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 87.747 46.441 23.990 32.323 56.998 308.084

Bank & kassebeholdning 87.747 46.441 23.990 32.323 56.998 308.084

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 87.747 46.441 23.990 32.323 56.998 308.084

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 87.747 46.441 23.990 32.323 56.998 308.084



Sandvig Borgerforening
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Regnskab for 2012 
mangler !

2013: Uspecificeret 
ekstra tilskud-->ekstra 
arrangement(er) i 2014. 

2013: Arkitektpris. 

Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 3.675 2.400 2.400 6.075 30.350 39.300

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 7.039 15.018 15.162 59.273 11.240 39.036

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 5.000 6.580 43.760

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 12.843 5.259 5.438 20.312 117.241 103.398

Indtægter i alt 23.557 22.677 23.000 90.660 154.171 225.494

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 8.292 6.106 6.106 12.842 131.972 -17.587

Udsmykningsaktiviteter 3.079 3.732 3.732 0 0 0

Øvrige udgifter 8.853 9.983 19.197 19.253 36.764 208.483

Udgifter i alt 20.224 19.821 29.035 32.095 168.736 190.896

Årets resultat 3.332 2.856 -6.035 58.564 -14.564 34.598

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 14.193 22.857 16.822 75.386 142.950 203.841

Bank & kassebeholdning 14.193 22.857 16.822 75.386 141.704 203.595

Andre aktiver 0 0 0 0 1.246 246

PASSIVER 14.193 22.857 16.822 75.386 142.950 203.841

Gæld 0 0 0 0 44.325 71.141

Egenkapital 14.193 22.857 16.822 75.386 98.625 132.700



Snogebæk Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 0 0 0 0 0 0

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 8.112 50.681 51.627 52.429 50.366 82.092

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 482.888 687.469 647.192 708.720 646.855 694.094

Indtægter i alt 491.000 738.150 698.819 761.149 697.221 776.186

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 143.000 442.287 421.585 472.648 435.105 430.860

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 338.000 255.658 340.915 413.483 341.709 340.690

Udgifter i alt 481.000 697.945 762.500 886.131 776.814 771.550

Årets resultat 10.000 40.205 -63.681 -124.982 -79.593 4.636

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 2.316.000 2.315.881 2.727.201 2.546.082 2.438.524 2.452.488

Bank & kassebeholdning 168.000 250.425 416.748 276.000 240.471 317.192

Andre aktiver 2.148.000 2.065.456 2.310.453 2.270.082 2.198.053 2.135.296

PASSIVER 2.316.000 2.315.881 2.727.201 2.546.082 2.438.524 2.452.488

Gæld 1.294.000 209.391 684.392 628.255 600.290 609.618

Egenkapital 1.022.000 2.106.490 2.042.809 1.917.827 1.838.234 1.842.870



Sorthat-Muleby Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 6.060 9.760 9.600 9.460 10.820 10.700

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 9.886 10.833 10.972 11.177 11.415 39.746

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 874 327 0 7.284 8.300 6.450

Indtægter i alt 16.820 20.920 20.572 27.921 30.535 56.896

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 11.413 29.259 7.182 20.131 25.962 29.745

Udsmykningsaktiviteter 1.820 0 0 623 3.696 839

Øvrige udgifter 2.066 4.570 165 2.115 1.093 4.015

Udgifter i alt 15.298 33.830 7.347 22.870 30.750 34.599

Årets resultat 1.522 -12.910 13.225 5.052 -215 22.297

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 1.547 5.154 18.379 23.431 23.216 45.513

Bank & kassebeholdning 1.547 5.154 18.379 23.431 23.216 45.513

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 5.154 5.154 18.379 23.431 23.216 45.513

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 5.154 5.154 18.379 23.431 23.216 45.513



Stenseby og Omegns Beboerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 2.000 2.600 0 2.000 3.550 3.250

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 4.619 4.893 5.030 5.115 5.281 28.376

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 206 0 2.700 0 0 0

Indtægter i alt 6.825 7.493 7.730 7.115 8.831 31.626

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 2.112 4.000 0 4.110 6.142 9.020

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 502 1.323 400 300 300 25.300 2015: Køb af Mejerigaden 7, 2016. 

Udgifter i alt 2.614 5.323 400 4.410 6.442 34.320

Årets resultat 4.211 2.170 7.330 2.705 2.389 -2.694

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 4.111 9.389 14.019 18.393 19.789 41.738

Bank & kassebeholdning 4.111 9.389 14.019 18.393 19.789 41.738

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 4.111 9.389 14.019 18.393 19.789 41.738

Gæld 0 3.430 730 2.399 1.406 26.049

Egenkapital 4.111 5.959 13.289 15.994 18.383 15.689



Svaneke, Fællesrådet 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 0 7.500 4.200 4.600 4.600 3.300

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 12.969 11.276 11.485 12.774 12.508 54.304

Bidrag fra fonde og lignende 0 12.900 0 0 0 0 Tilskud fra forretningsdrivende t/Byportal

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 7.613 0 0 0 761 0 2006: Uafhentede kørepenge; renter.

Indtægter i alt 20.583 31.676 15.685 17.374 17.869 57.604

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 19.883 1.687 2.968 8.944 5.000 42.004

Udsmykningsaktiviteter 0 21.192 0 0 0 0 Vedligeholdelse af byportal

Øvrige udgifter 16.016 378 25.750 2.674 10.782 15.300

Udgifter i alt 35.899 23.257 28.718 11.618 15.782 57.304

Årets resultat -15.316 8.419 -13.033 5.756 2.087 300

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 267.628 28.602 15.569 21.325 23.412 23.712

Bank & kassebeholdning 267.628 28.602 15.569 21.325 23.412 23.712

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 267.628 28.602 15.569 21.325 23.412 23.712

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 267.628 28.602 15.569 21.325 23.412 23.712



Tejn Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 14.340 26.700 24.400 26.100 25.700 25.800

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 14.390 14.798 30.416 15.305 89.047 48.097

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 59 192 103 80 1.791 101

Indtægter i alt 28.789 41.690 54.918 41.485 116.538 73.997

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 14.681 19.692 24.629 31.002 11.847 33.206

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 2.450 -8.217 26.436 48.839 100.617 43.665

Udgifter i alt 17.131 11.475 51.066 79.841 112.464 76.871

Årets resultat 11.658 30.215 3.852 -38.356 4.074 -2.874

-                      -                      -                      0                     0                     

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 48.170 90.052 93.904 55.548 59.623 56.749

Bank & kassebeholdning 48.170 89.304 93.904 55.548 59.623 56.749

Andre aktiver 0 748 0 0 0 0

PASSIVER 48.170 90.052 93.904 55.548 59.623 56.749

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 48.170 90.052 93.904 55.548 59.623 56.749

2014: Ekstra 
tilskud, jf. 
udgifter 
t/Tejnepynten



Vang Grundejerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 5.320 11.225 10.425 11.065 11.515 10.890

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 7.719 8.395 8.560 8.655 8.436 27.674

Bidrag fra fonde og lignende 11.800 0 0 10.000 0 536

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 2 3.280 450 56 6.745 564

Indtægter i alt 24.841 22.900 19.435 29.776 26.695 39.664

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 20.674 10.749 8.216 6.347 9.740 5.387

Udsmykningsaktiviteter 172 0 1.482 764 1.113 3.341

Øvrige udgifter 19.629 8.788 5.261 21.308 11.751 15.533

Udgifter i alt 40.475 19.537 14.958 28.419 22.605 24.261

Årets resultat -15.634 3.363 4.477 1.357 4.091 15.402

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 30.695 35.980 40.456 41.813 45.904 61.307

Bank & kassebeholdning 30.695 35.980 40.456 41.813 45.904 61.307

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 30.695 35.980 40.456 41.813 45.904 61.307

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 30.695 35.980 40.456 41.813 45.904 61.307

2006: Maritime Hasle. 
2013, 2015: 
Sponsorstøtte til Vang-

film.



Vestermarie Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 7.960 12.000 12.250 13.353 11.650 10.525

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 7.218 7.858 8.032 8.137 8.387 30.834

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 2.452 18.007 3.798 3.773 3.561 990

Indtægter i alt 17.630 37.865 24.080 25.264 23.599 42.349

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 1.205 17.823 5.863 7.225 12.483 4.656

Udsmykningsaktiviteter 2.444 347 3.580 1.947 3.841 408

Øvrige udgifter 16.827 10.840 6.606 5.601 5.065 12.828

Udgifter i alt 20.476 29.011 16.049 14.773 21.389 17.891

Årets resultat -2.846 8.853 8.031 10.491 2.210 24.458

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 22.369 29.035 37.066 47.556 49.767 74.225

Bank & kassebeholdning 22.369 29.035 37.066 47.556 49.767 74.225

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 22.369 29.035 37.066 47.556 49.767 74.225

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 22.369 29.035 37.066 47.556 49.767 74.225



Østerlars Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 7.650 11.125 11.550 11.600 10.625 10.425

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 10.631 11.669 10.810 10.930 11.982 31.217

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 18.198 0 0 2013: Mulighedernes land, Realdania.

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 13.848 5.828 14.235 4.265 4.731 9.507

Indtægter i alt 32.128 28.622 36.595 44.993 27.338 51.149

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 14.135 5.324 2.976 4.841 11.072 4.049

Udsmykningsaktiviteter 0 4.198 11.881 4.358 1.912 6.119

Øvrige udgifter 19.836 20.757 33.781 24.093 22.836 21.244

Udgifter i alt 33.971 30.279 48.639 33.293 35.820 31.412

Årets resultat -1.843 -1.657 -12.044 11.701 -8.482 19.737

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 8.806 12.741 697 12.397 3.915 23.651

Bank & kassebeholdning 8.806 12.741 697 12.397 3.915 23.651

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 8.806 12.741 697 12.397 3.915 23.651

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 8.806 12.741 697 12.397 3.915 23.652



Østermarie Borgerforening 
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 1.950 4.200 3.550 3.525 3.600 3.450

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 11.782 12.964 158.228 12.269 13.316 37.725 2012: Lokale- & anlægsfonden 145.000 kr.

Bidrag fra fonde og lignende 0 20.000 0 0 0 0 2011: Sparekassens Fond

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 844 71 37 216 2.718 0

Indtægter i alt 14.575 37.235 161.815 16.010 19.634 41.175

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 2.374 1.849 1.798 797 7.398 3.734

Udsmykningsaktiviteter 10.009 4.964 440 1.681 739 2.342

Øvrige udgifter 1.674 73.970 150.380 5.115 16.329 16.948

Udgifter i alt 14.057 80.783 152.618 7.592 24.466 23.024

Årets resultat 519 -43.548 9.197 8.418 -4.833 18.150

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 9.403 37.696 46.893 55.311 50.478 68.628

Bank & kassebeholdning 9.403 37.696 46.893 55.311 50.478 68.628

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 9.403 37.696 46.893 55.311 50.478 68.628

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 9.403 37.696 46.893 55.311 50.478 68.628



Aakirke-BY-ting
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 0 0 0 0 0 3.300

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 15.445 17.116 17.430 17.714 18.067 80.190

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0

Indtægter i alt 15.445 17.116 17.430 17.714 18.067 83.490

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 15.445 17.116 17.430 17.714 8.067 6.000

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 10.000 59.937

Øvrige udgifter 0 0 0 0 0 15.000

Udgifter i alt 15.445 17.116 17.430 17.714 18.067 80.937

Årets resultat 0 0 0 0 0 2.553

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 11.156 13.709

Bank & kassebeholdning 11.156 13.709

Andre aktiver 0 0

PASSIVER 11.156 13.709

Gæld 0 0

Egenkapital 11.156 13.709



Aarsballe Borgerforening
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 3.570 2.910 2.730 3.115 3.010 2.730

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 6.719 7.295 7.460 7.555 7.309 26.465

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 7.557 14.347 17.884 15.770 11.516 26.005

Indtægter i alt 17.846 24.551 28.074 26.440 21.835 55.199

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 7.151 25.502 21.103 20.708 14.976 48.338

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 8.734 5.559 3.953 6.789 1.403 550

Udgifter i alt 15.885 31.060 25.056 27.497 16.379 48.888

Årets resultat 1.960 -6.509 3.018 -1.057 5.456 6.311

-                      -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 17.978 11.156 14.174 13.117 18.573 24.884

Bank & kassebeholdning 17.978 11.156 14.174 13.117 18.573 24.884

Andre aktiver 0 0 0 0 0 0

PASSIVER 17.978 11.156 14.174 13.117 18.573 24.884

Gæld 0 0 0 0 0 0

Egenkapital 17.978 11.156 14.174 13.117 18.573 24.884



Aarsdale Borgerforening
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Indtægter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Medlemskontingent 20.800 24.560 23.210 24.120 26.045 24.670

Tilskud fra Bornholms Regionskommune +BBS 6.442 46.439 47.281 48.043 46.275 75.647

Bidrag fra fonde og lignende 0 0 0 0 0 35.000 2007, 2015: Sparekassens BH fond, se udgifter.

Aktivitetsindtægt & øvrige indtægter 163.600 95.807 67.421 87.611 71.078 125.771

Indtægter i alt 190.842 166.806 137.912 159.774 143.398 261.087

Udgifter 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Arrangementer, aktiviteter 0 0 0 0 0 0

Udsmykningsaktiviteter 0 0 0 0 0 0

Øvrige udgifter 190.842 166.806 137.912 159.774 143.398 261.087 2015: Ekstra bygningsudgifter. 

Udgifter i alt 190.842 166.806 137.912 159.774 143.398 261.087

Årets resultat 0 0 0 0 0 0

-0                    -                      -                      -                      -                      

Balance 2006 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVER 527.193 527.193 527.193 527.193 527.193 527.193

Bank & kassebeholdning 35.767 105.714 105.714 105.714 105.714 128.365

Andre aktiver 491.426 421.479 421.479 421.479 421.479 398.829

PASSIVER 527.193 527.193 527.193 527.193 527.193 527.193

Gæld 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Egenkapital 227.193 227.193 227.193 227.193 227.193 227.193




