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FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 30. maj 2016 på Toftegården, Hasle 

 
Til stede Lene Koefoed, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Steffen Gerdes, Birthe Petersen, 

Jan Kjergaard og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud Bente Helms 

 

Birthe bød velkommen til Toftegården og orienterede om aktivitetsrådet og aktivitetscentret, herunder 
om aktivitetscentrets usikre fremtid jf. planerne for Toftegårdens fremtid. I de tre scenarier, der arbej-
des med i BRK, er der ikke taget hensyn til aktivitetscentrets behov for fysiske rammer mv. Irene nævn-
te at der på Bornholm er et mere generelt problem med at sikre lokaler til dagaktiviteter. 

Da FFB’s overordnede formål er at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på 
Bornholm, var der enighed om at bestyrelsen henvender sig til BRK’s direktion og til medlemmerne af 
Social- og Sundhedsudvalget, samt Fritids- og Kulturudvalget, med opfordring til dels at betænke de 
fremtidige fysiske rammer for Aktivitetscentret i Hasle og dels at sikre bedre lokalemæssige rammer for 
dagtilbud i det hele taget. 

Birthe vil kort beskrive situationen og den usikkerhed, der er om Hasle Aktivitetscenters fremtid, og 
Irene vil kort beskriver situationen med den generelle mangel på lokaler til dagaktiviteter.  

Herefter vil Lene og Niels formulere en henvendelse, der konsulteres med den øvrige bestyrelse, inden 
den fremsendes – hvilket bør ske inden sommerferien, sammen med en pressemeddelelse. 

NB! Den administrative arbejdsgruppe forventes med udgangen af maj at have færdiggjort en beskrivel-
se af de tre scenarier, som kommunalbestyrelsen i januar 2016 lagde sig fast på. Beskrivelsen vil også 
blive behandlet i en politisk f’ølgegruppe med repræsentanter for Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- 
og Miljøudvalget, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. 

Beslutning og dermed valg af scenarie vil ske i tilknytning til vedtagelsen af budget for 2017. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 19. april 2016 
Godkendt og underskrevet 
 

3. Siden sidst 
a. Online kursus i Nemvagt 25/4 v/Lene og Birgitte 
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På grund af tekniske problemer lykkedes det ikke for Lene og Birgitte at deltage i online kurset. 
Der blev dog afholdt et telefonmøde efterfølgende dag og gennemgået præsentationen, der lå til 
grund for online kurset. Folkene bag Nemvagt vil i øvrigt komme til Folkemødet. 
Birgitte aftaler møde med dem og formidler det til den øvrige bestyrelse. Alle i bestyrelsen, der 
har mulighed for det, kan deltage i mødet. 

b. Møde i Kommunikationsgruppen 26/4 
Hvor vi er klar til at oprette vores ’portal’ inkl. link til Frivilligjob.dk og oprettelse af en side 
med ’udstyrsbørs’, så er vi fortsat uafklaret om valget mellem Boblberg eller Nemvagt. 
Birgitte har haft kontakt til 4-5 kommuner om Nemvagt. Systemet er ikke færdigudviklet og en 
prototype ventes først klar om et halvt års tid. Prisen er udmeldt til 130.000 kr. i engangsudgift 
ved opstart og derefter 15.000 kr. pr. måned til drift og vedligehold. Opstartsbeløbet svarer til 
Boblberg, men den månedlige udgift er en del højere (Boblberg: 5.000 kr. pr. måned). Der for-
ventes dog at kunne abonneres på forskellige serviceniveauer. 
 
Folkemødet har i flere år benyttet Nemvagt til sit system, for et par tusinde kr. pr. måned og 
vist nok kun i halve år ad gangen. Der kan indgå op til 100 brugere i dette system. 
 

c. Andet: - 
 

4. Økonomi status 
a. Udbetaling af BRK’s driftstilskud v/Niels 

Resultatet af budgetforliget for 2016 og overslagsår er nu fundet frem og viser, at der i driftstil-
skud til FFB er årligt afsat 152.000 kr. Niels udarbejder en anmodning om at vi får driftstilskud-
det overført til vores bankkonto, med underskrift af Lene og Irene. 
Målet er, at overførslen er sket inden sommerferien. 
 

b. Andet: 
Irene har nu bankkonto (Nemkonto) helt på plads og mangler kun at oprette en E-boks. 

 
5. Frivillig Fredag / fondsmessen 30. september 2016 

Der er ikke nyt siden sidst. Niels forventer snarest at indkalde arbejdsgruppen til møde. 

 
6. Kortlægning og BRK strategi,  

Birgitte og Niels orienterede. Målet er at kommunalbestyrelsen på sit sidste møde før jul 2016 har 
vedtaget en tværgående strategi for samarbejdet mellem BRK, frivillige og foreninger. Et temamøde 
er planlagt til den 27. oktober for kommunalbestyrelsen, ligesom der er lagt op til involvering af bå-
de FFB og andre nøgleinteressenter. 

Fra nu af og henover sommeren skal der foretages om en omfattende kortlægning i BRK’s centre, 
med et spørgeskema, der også vil blive sendt til en række eksterne nøglepartnere. Der vil også blive 
gennemført en række interviews som led i hele kortlægningen, ligesom der ventes udarbejdet en 
samlet foreningsoversigt for Bornholm. 

Den tværgående strategi ventes udmøntet i de forskellige centre gennem handleplaner, så der kan 
tages hensyn til de store forskelle, der er på frivillige fra område til område. 

 
7. Studietur og næste bestyrelsesmøde 8. september 

a. Kontakt til og møde med FRISE, samt udvælgelse af 3 frivilligcentre 
Birgitte foreslog at vi besøger frivilligcentrene i Hillerød og Sorø, samt besøger Odsherred, der 
har fravalgt et frivilligcenter til fordel for en mere decentral ordning. Birgitte kontakter FRISE 
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om de tre valg er dækkende nok, og spørger om FRISE vil mødes med os i Hillerød, der så bli-
ver det sidste sted, vi besøger inden vi kører/sejler retur til Bornholm. 
NB! FRISE: FRIvilligcentre & SElvhjælp 
 

b. Spørgeramme: Hvad er det mere konkret, vi skal have afklaret / studeret i forbindelse med mø-
det og de tre besøg? 
Hvilken model er valgt og hvorfor – herunder centermodel eller decentral model.? 
Hvordan er centret organiseret, herunder i forhold til kommunen? 
Hvordan er driften og økonomien? 
Hvad er holdningen til den nylige evaluering af frivilligcentre inkl. anbefalinger mv.? 
Centrets funktion, aktiviteter – indgår der mulighed for rådgivning (jura mm.)? 
 

c. Praktiske forhold og økonomi 
Niels undersøger mulighederne for at booke en BRK minibus. Chauffører kan på skift være Ni-
els, Jan og Steffen. 
Afrejse morgen til Ystad og første besøg foreslås at blive længst væk i Odsherred, hvor vi for-
venter at kunne være ca. kl. 10.00. Dernæst Sorø og til sidst Hillerød, hvor vi håber også at have 
FRISE med. 

 
8. Eventuelt 

Birgitte orienterede om, at der aktuelt overvejes ændringer i forhold til § 18-midler til frivilligt soci-
alt arbejde, således at der fremover alene bliver én årlig ansøgningsrunde frem for som nu tre an-
søgningsrunder. At det bliver muligt at søge flerårige bevillinger, og at ansøgninger om småbeløb 
kan klares administrativt og løbende. 
Center for Socialt Frivilligt Samarbejde (CSFA) fra Odense ventes at deltage i Folkemødet. Birgitte 
undersøger, og orienterer videre herom til bestyrelsen. 
Birgitte og Lene opfordres til at deltage i årets frivillighedskonference den 15. september 2016 i Ve-
jen. 
Steffen orienterede om Dyrenes Dag (4H) og muligheden for at deltage som udstiller. Enighed om 
at FFB ved senere lejlighed kan overveje at deltage med en stand, men ikke kan nå det i år. Første 
FFB stand bliver ved fondsmessen / Frivillig Fredag 30. september 2016. 
Lene orienterede om at Event Bornholm ikke er opløst som forening, hvilket har været på tale. 
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