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Beretning – 2016 – Rønne Knudsker Byting
Det forgangne år har været vores første år med vores nye vedtægter som vi vedtog på
generalforsamlingen sidste år. De er blevet modtaget meget positivt og det er langsomt ved at slå
igennem - flere er opmærksomme på, at vi har fået mere bredde og rummelighed ind.
Vi er i bestyrelsen hele tiden opmærksom på, hvordan vi kan få flere medlemmer og i det hele taget
skabe interesse for foreningen. Vi bruger de netværk vi hver især har. Det gør vi, da vi mener, at det
med at sende et brev eller en mail ofte drukner i alt andet post og er let at ”glemme”, samtidigt giver
det en bedre dialog om, hvad Bytinget er. Desværre må vi også konstatere at mange ikke ønsker at
have den indflydelse, som et medlemskab i Rønne-Knudsker Byting giver.
I år har vi fået flere ansøgninger end vi plejer og det viser, syntes jeg, at flere er opmærksomme på
Bytinget, det arbejde der gøres og de muligheder der er. Jens Christian, vores kasserer, kommer
nærmere ind på hvad vi har givet af tilskud, når vi kommer til regnskabsaflæggelsen.
Hen over året har forskellige bestyrelsesmedlemmer deltaget i de møder og arrangementer hvor vi
som bytning har haft en interesse i, blandt andet kan jeg nævne generalforsamling i BBS,
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, mødet omkring Rønne Havns udvidelse, flere møder
omkring Store Torv - her har vores borgmester blandt andet taget initiativ til at samle de forskellige
foreninger og interessegrupper, der kunne have eller har vist interesse i St. Torv.
Udsmykning at vores by er altid en udfordring - der er mange meninger. Jeg syntes, at vi er på rette
vej, men der er plads til mere.
I sommers havde vi udover de blomsterkummer, der er placeret i gågaden, på Laksetorvet, ved
Perronen og Taxi-holdepladsen, også haft store krukker på Store Torv, blandt andet for at skabe det
rum som mange efterlyser, men også for at vise hvilke muligheder der er på torvet - det kan være
med til at give idéer til udviklingen at det kommende nye Store Torv.
Gågade/Laksetorvs-gruppen arbejder på at få kummer sat op, der kan stå hele året, det glæder jeg
mig til at se, hvad de kommer frem til. Vi arbejder sammen med gruppen om at få placeret bænke og
askebæger i gågaden og på Laksetorvet.
Juleudsmykningen, må siges også at gå den rigtige vej. Der har været mange positive tilkendegivelser
på de flotte lys, der var på vores juletræ og ved springvandet, det er Handelsstandsforeningen der har
stået for alle kontakter omkring dette, men med tilskud fra Bytinget.
På Lille Torv har de været kreative og fået en flot og anderledes flot adventsudsmykning op. Nu skal vi
bare have Snellemark med, og lys på de træer, der er der – det arbejder vi på, at få klart til i år.
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Vi kunne nyde granskoven på St.Torv, som hurtig voksede sig større, eftersom skøjtebane ikke kom
op i år - dette granskovs-projekt kom op at stå i tæt samarbejde med Grønne Rønne. Tak for det.
Alt dette, både aktiviteterne rundt i byen og udsmykningen, er kun muligt, fordi rigtig mange gerne vil
gøre noget for Rønne. Vi har lært hinanden at kende i de forskellige foreninger og kan hurtigere
koordinere, udveksle idéer og få sat gang i tingene.
Jeg vil gerne sige en stort tak til alle de aktive engagerede foreninger og borgere, der gør en kæmpe
indsat, og samarbejder om projekterne, for at få tingene op at stå, TAK!
Her til sidst, vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres indsat og det gode samarbejde vi har haft
gennem året.
Bettina Lund, formand.
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