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P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 16. marts 2016 i BOFA’s Affaldstårn, Rønne 

 
 
Til stede 
Lene Koefoed, Irene Dunker, Birthe Petersen, Steffen Gerdes, Birgitte Eybye Nielsen, Bente Helms og 
Niels Chresten Andersen (referent) 
 
Afbud Jan Kjergaard 
 
Niels bød velkommen og ledte mødet til pkt. 3, hvor mødeledelsen overgik til den nyvalgte formand. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Evaluering af den stiftende generalforsamling og siden sidst 
24 deltagere, vedtægter godkendt, støtte til at bestyrelsen arbejder videre med kommunikationsplat-
form, forslaget om evt. at deltage i ’Frivillig Fredag’ og at overveje forslaget om et frivilligcenter – 
som flere dog ikke fandt behov for her og nu. 
Irene har som kasserer registreret FFB med CVR nummer, og vil oprette bank konto, når konstitu-
ering er på plads. 

 
3. Konstituering af formand 

Lene Koefoed valgt med akklamation. 
Ved lodtrækning blev det afgjort at Birthe og Jan er valgt for 2 år, Birgitte og Steffen for 1 år. 
 

4. Forretningsorden 
På grundlag af udkast fremsendt af Steffen og kopi af DGI Bornholms forretningsorden blev en 
forretningsorden vedtaget og vedhæftes protokollen. Niels retter til og der underskrives på næste 
møde. 
 
Det blev besluttet at protokoludskrifter samles i en mappe, ligesom der også oprettes en virtual 
mappe med filer. 
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5. Drøftelse og prioritering af kommende aktiviteter 
a. Kommunikationsplatform 

Birgitte orienterede om at der ikke som ventet var truffet nogen beslutning på Folkeoplys-
ningsudvalgets seneste møde, bl.a. fordi der er kommet et alternativt forslag i form af Nem 
Vagt, der er noget billigere med blot 1.900 kr./år. 
Det blev besluttet at fortsætte den hidtidige kommunikationsgruppe under ledelse af Birgitte 
og med deltagelse af Lene, Jan, Bjarne Westerdahl (Folkeoplysningsudvalget) og Sara Wedell-
Bolman, Fritids- og Kultursekretariatet. 
 
Gruppen får undersøgt Nem Vagt nærmere, og sætter gang i de øvrige dele af den kommuni-
kationsplatform, der blev præsenteret på og fik støtte fra generalforsamlingen. 
Endvidere undersøges mulighederne for at integrere udstyrsbørsen, samt at opstille kriterier 
for hvem der kan benytte denne – med vægt på at det alene bør være foreninger/frivillige. 

 
b. Frivillig Fredag og introduktionsdag i Odense 14. april. Link: http://www.frivilligfredag.dk/ 

Irene og Birthe tilmelder sig og deltager i introduktionsdagen, og forbereder efterfølgende 
nogle forslag til aktiviteter, der kunne indgå i den bornholmske Frivillig Fredag. 
Niels forbereder sammen med det øvrige BRK fundraiserteam en fondsmesse, der søges pla-
ceret fredag 30. september 2016, og gerne i Aakirkeby Hallerne. Endvidere kontaktes forman-
den for Frivilligrådet, bornholmeren Vibe Klarup Voetmann, om at åbne fondsmessen. 
Her bør FFB have en stand, hvor FFB kan præsenteres i forhold til at tiltrække flere medlem-
mer, men også mulighed for at yde rådgivning mv. 
Der kan overvejes evt. koblinger til den Ældremesse, der afholdes lørdag 1. oktober. 
 

c. Kortlægning af frivilligheden i forhold til BRK’s centre 
Materiale modtaget fra Helsingør kommune, hvor oversigten er opdelt i fem grupper: kom-
munale frivillige / samarbejder med foreninger / Råd og Nævn / Institutioner med frivillighed 
/ foreningsguide (alle foreninger) 
Det er BRK, der står for en opdatering af kortlægningen fra 2014, og det vil være godt hvis 
proces og oversigt kunne blive i stil med materialet fra Helsingør kommune. 
Efter kortlægningen vil oversigt og oplæg blive behandlet i direktion/chefgruppe og de politi-
ske fagudvalg. 
Niels orienterede om at der i BRK arbejdes for en tværgående administrativ gruppe til at ko-
ordinere arbejdet med frivillige.  
 

d. Frivilligcenter 
Der var ikke stemning på generalforsamlingen for her og nu at etablere et frivilligcenter. Det 
kan også tidligst blive aktuelt efter næste ansøgningsfrist for støtte – i november 2017. 
For at vurdere efterspørgsel og muligheder blev det besluttet på at kombinere et kommende 
bestyrelsesmøde med en heldages studietur til Sjælland, med besøg af 3 forskellige frivilligcen-
tre. Dato drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
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e. Andre forslag til aktiviteter 
Irene efterlyste retningslinier/guide/pjece til at modtage og samarbejde med frivillige. 
Birgitte nævnte at der allerede findes råd og vejledning, men ikke en egentlig pjece. Det blev 
aftalt at Irene sender nogle stikord til Birgitte, der tager sagen op på det næste møde 14/4 med 
frivillig-kontaktpersonerne i BRK. Her deltager også Lene, der selv er i gang med at skrive en 
pjece. 
 
Der blev spurgt om FFB skal gøre noget i forhold til flygtninge- og integrationsområdet. 
Enighed om at det kan overvejes i forhold til Frivillig Fredag at indlægge et seminar eller lig-
nende, hvor behov, ideer, muligheder osv. kunne drøftes indenfor de mange forskellige aspek-
ter af integrationen – som et tilbud til foreningerne om at få afklaret, hvor de hver for sig med 
fordel kan involvere sig i integrationsindsatsen. 
Niels følger op med kontakt til BRK’s integrationsleder Rikke Holm. 

 
6. Kommende bestyrelsesmøder 

Tirsdag 19. april 2016 kl. 15.15 – 16.30. Niels booker mødelokale og indkalder. 
 
7. Eventuelt 

Niels foreslog at bestyrelsen mødtes med en repræsentant for centret for frivilligt arbejde fra Oden-
se. Centret har tilknyttet et Europe Direct relæ, som Niels forventer indbudt til Bornholm. 
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