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FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 8. september 2016 ifm studietur 

 
Til stede Lene Koefoed, Irene Dunker, Bente Helms, Birgitte Eybye Nielsen, Steffen Gerdes, Bir-

the Petersen, Jan Kjergaard og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud - 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 30. maj 2016 
Godkendt. 
 

3. Siden sidst 
a. BRK strategi for frivilligt arbejde v/Birgitte og Niels 

Orientering om forberedelser af kommunalbestyrelsens temamøde 27/10, samt arbejdet med 
udkastet til strategi baseret på bl.a. resultatet af spørgeskemaer internt + eksternt, samt af gen-
nemførte interviews med alle BRK’s centerchefer. Birgitte og Niels orienterer chefgruppen tirs-
dag 13/9. 
Opfordring til at også BOFA, BAT, havne og andre BRK-tilknyttede foretagender interviewes. 
De uorganiserede og de unge udgør særlige udfordringer, som bør tages i betragtning. 
Inddragelse af Ungdomsskolen blev foreslået, samt en vurdering af de sociale mediers betyd-
ning og betydningen af rollemodeller for unge, f.eks. WonderFestiwall’en. 
Medarbejderes beføjelser i forhold til samarbejde med frivillige og spørgsmålet om hvor meget 
man på de enkelte områder kan/bør inddrage frivillige i kommunale opgaver, blev også nævnt. 
Niels nævnte at her og nu er fokus på udfordringer og mål, og der lægges op til at hvert center 
får udarbejdet sin egen handlingsplan. Der er allerede mange konkrete forslag. 
Endelig nævntes behovet for et overblik over lokaler og de fysiske faciliteter. Hvem kontakter 
man? Hvad kan holdes af aktiviteter i de forskellige lokaler? Kan Conventus bruges? 
 

b. Portal / Kommunikation v/Birgitte 
Birgitte m.fl. orienterede om Nemvagt, der her og nu virker som den mest oplagte model at ar-
bejde videre med. Den årlige pris er som for Boblberg, men der kræves flere ressourcer til ind-
køring og der vil være lidt mere drift knyttet til systemet.  Det vil være bedre til at rekruttere fri-
villige. Endvidere arbejder Nemvagt på borger-til-borger rettet kommunikation. Demo-model 
forventes til november og skulle være klar til januar. Behandling i FKU kan så ske til februar og 
i ØPU til marts. Måske vil der være behov for en beslutning i kommunalbestyrelsen. 
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Mulighederne for en kobling til facebook vil blive undersøgt. 
Når det gælder arbejdet med en portal knyttet til BRK’s hjemmeside afventer vi en demo fra 
Lillian Mortensen (BRK’s internet-ansvarlige). 

 
4. Økonomi status 

FFB har fra BRK modtaget 151.504 kr.. 2.204 kr. til Frivillig Fredag-kursus er brugt + 295 kr. til 
transport. Der er udlæg i forbindelse med Folkemødet og der vil komme rejseudgifter i forbindelse 
med formandens deltagelse i Frivilligkonferencen 15/9. 

 
5. Frivillig Fredag / fondsmessen 30. september 2016 

Steffen, Birthe og Irene orienterede. Et seminar om lokale projekter med lokale tilskud er nu på 
plads med indlæg fra Erindringscenter Bornholm, Bornhell og Multihuset Østerlars. 

Niels orienterede i øvrigt om forberedelserne til fondsmessen, som Daniel Mühlendorph har sagt ja 
til at åbne. 

Det blev foreslået at FFB’s medlemsorganisationer tilbydes stand i FFB’s lokale. Niels sender 
fondsmesse-opslag ud med referat, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan formidle til deres 
foreninger og bagland med opfordring til hurtigt at melde tilbage, hvis de er interesseret i en stand. 

Tilmelding sker til Irene Dunker. 

Forslag om fra 2017 at uddele en frivilligpris. Der uddeles allerede en kulturpris, som det overvejes 
at knytte til Frivillig Fredag / fondsmessen i 2017. En frivilligpris kunne knyttes til det frivillige so-
ciale arbejde og finansieres under § 18-midlerne. Der blev ikke truffet nogen beslutning. 

 
6. Dato for det årlige repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden udgangen af marts 

2017. 
Niels finder en aften medio marts, en mandag eller onsdag, og indkalder via outlook system. 
 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag 24. oktober kl. 16-18 i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne 
 

8. Eventuelt 

Lene oplyste at hun den 16/9 mødes med Michael Ramgill fra Røde Kors, der ønsker at høre mere 
om FFB med henblik på indmeldelse af Røde Kors. 
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