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FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 24. oktober 2016 

på Ullasvej 23, Rønne 
 
Til stede Lene Koefoed, Irene Dunker, Bente Helms, Steffen Gerdes, Birthe Petersen, Jan Kjer-

gaard og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud Birgitte Eybye Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 8. september 2016 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Frivilligcenter? 
Evaluering af studietur til Holbæk og Enghave 8/9 2016, og drøftelse om et frivilligcenter på Born-
holm eller ej? 
 
Flere fandt Holbæk-modellen som den foretrukne model, og muligheden for at hente statstilskud til 
denne model skulle nu være til stede som følge af opblødning af støttekriterierne. 
Det tiltalende ved modellen er den decentrale støtte til frivillighed og så et center baseret på en ker-
ne af medarbejderne, der var fordelt som kontaktpersoner i lokale områder. 
 
En bornholmermodel kunne også være todelt: 

• Et (service-)center bestående af en tovholder (Edderkop), og en kernegruppe af kommunale 
medarbejdere, der allerede nu beskæftiger sig med frivillige. Frivilligcentret kunne hermed få 
en rolle svarende til Erhvervsservice for erhvervslivet – altså én indgang.  
Alle foreninger og frivillige vil kunne henvende sig her og blive videredirigeret til rette sted i 
kommunen.  
Det er også her tilflyttere og andre henvender sig, hvis de ønsker at blive frivillige, få hjælp 
til at finde et frivillig-job mv. 
Det er stedet du henvender dig med ønsker til kurser, rådgivning mv. 
Det er stedet der sørger for at holde hjemmesiden / portalen opdateret 
 

• En decentral struktur for netværk og aktiviteter, der bl.a. sigter på at understøtte lokale ild-
sjæle og lokale foreninger mest muligt 
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Der er brug for kortlægning af de BRK medarbejdere, der allerede nu er beskæftiget med frivillige 
og frivillighed (som f.eks. Birgitte og Niels), samt kortlægning af de behov som foreningslivet og 
frivillige mener en frivilligcenter kan dække. 
Både centerchefer og foreningslivet efterlyser flere ressourcer til at koordinere rekruttering, gen-
nemføre kurser mm. De ressourcer, BRK allerede anvender, kan suppleres med statsmidler, men 
der er brug for at få kriterierne afklaret nærmere. 
Også FFB’s rolle i et frivilligcenter bør afklares nærmere. Hvis BRK står som ansøger og ejer af et 
frivilligcenter, kunne FFB med fordel få overdraget opgaven med at styre centret. 
 
Inden næste bestyrelsesmøde følges op i forhold til kortlægning af BRK medarbejdere, behov som 
et frivilligcenter kan dække og afklaring af kriterier for statstilskud til frivilligcenter. 
 
 

4. Siden sidst 
a. Fondsmessen / Frivillig Fredag: Evaluering 

Gode rammer og godt program. Frivillig Fredag bør synliggøres mere i annonceringen. 
Foreningerne bør placeres sammen med fondene, således at et stort lokale kan benyttes udeluk-
kende til seminarer. Til gengæld kan den nuværende ’café’ droppes ved at indgå aftale om benyt-
telse af hallens cafeteria eller ved at oprette cafe på gangen. 
Enighed om at gentage fondsmessen / Frivillig Fredag næste år, samme sted. 
Senere kan det tænkes at det færdigt udbyggede Campus Bornholm kunne være et egnet sted, 
hvilket så også ville gøre det muligt at tiltrække flere unge. 

 
b. Kommunikationsgruppen, status v/Birgitte 

Mail fra Louise Krogsriis 29.9 at Fritids- og Kulturudvalget besluttede at afvise forslaget om et 
beløb på 90.000 kr. til en frivillighedsportal.  
Dvs. vi har pt ikke medfinansiering fra den konto, men samtidig har vi heller ikke et konkret 
bud på portal. BoblBerg er for ’smal’ en målgruppe, De unge bruger Facebook. NemVagt kan 
først præsenterer en evt. egnet demo model i november, se tidsplan nedenfor.  
Flere kommuner benytter Facebook til udbud og efterspørgsel af frivillige. Der var enighed om 
at se nærmere på den mulighed i ventetiden. 
Foreløbig tidsplan fra august fra Sara Wedell- Bollmann, Skole, Kultur og Fritid: 
Ultimo november 2016:         Konkret oplæg fra Nemvagt 
Medio januar 2017:                Færdigt materiale klar til sagsfremstillingsarbejdet 
Medio februar 2017:              Sagsfrist for Fritids- og Kulturudvalget 
Primo marts 2017:                 Fritids- og Kulturudvalgsmøde 
Medio marts 2017:                Økonomi- og Planudvalgsmøde 
Ultimo marts 2017:                Kommunalbestyrelsesmøde 
 

c. BRK strategi for frivilligt arbejde v/Niels 
Program for kommunalbestyrelsens temamøde 27/10 blev gennemgået, samt pointer fra ar-
bejdsgruppen nedsat af Idrættens Videns- og Kompetenceråd. 
 

d. Årskonferencen i Vejen, briefing v/Lene 
Lene omdelte brochurer og publikationer fra konferencen, hvor mere end 500 deltog. 
Fokus på samarbejde og samskabelse. LK havde valgt grupper om ’den nye aktivisme’ og om 
’De nye demokratiformer i Sønderborg’. 
Birgitte deltog også fra Bornholm. 
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e. Frivillignetværket, status v/Birgitte 
Næste møde 9. november med bl.a. evaluering af frivillig fredag. Flere institutioner har afholdt 
aktiviteter i uge 39, op til Frivillig Fredag, få fremmødte, ønsker mere medieomtale. 
 

f. FFB medlemmer, status v/Niels 
Bornholms Tekniske Samling S/I er nyt medlem, og yderligere et par nye medlemmer skulle 
være på vej. 
Lene og Niels sørger for jul at gøre PR for medlemskab, bl.a. med henvisning til at stemmeret 
ved repræsentantskabsmødet forudsætter medlemskab ved årets start. 
 

5. Økonomi status v/kasserer 
Irene omdelte en oversigt, der viste udgifterne indtil nu i 2016. Af de 151.504 kr. i driftstøtte 2016 
er der fortsat 139.458,35 kr. Men herfra skal så trækkes udgifter til fondsmesse-andel, sekretariatsbi-
stand mm. 
 

6. Repræsentantskabsmødet onsdag 22. marts 2017. 
Starttid kl. 18.00 med forplejning. Sted: Vores Folkekøkken, Østermarie. Alternativt i Rø Selskabs-
lokaler. Forplejning i stil med ’Dagens ret’, og senere kaffe med småkager. Steffen følger op i for-
hold til Østermarie. Hvis det ikke er muligt her, overlades stafetten til Lene K. 
Vigtigt at vi husker tilmeldingspligt! 
 
Forslag til gæstetaler: Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, alternativt lederen af ”Vil-
de Vulkaner” i Vordingborg – en mini Roskildefestival for børn. Niels følger op. 
 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag 11. januar 2017 kl. 16-18 i Kulturhuset, Østergade, Rønne. Lene booker. 
 

8. Eventuelt: - 
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