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FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 8. februar 2017 

Kulturhuset, Østergade 54, Rønne 
 
Til stede Lene Koefoed (mødeleder), Irene Dunker, Bente Helms, Birgitte Eybye Nielsen, Steffen 

Gerdes, Birthe Petersen og Niels Chresten Andersen (mødereferent) 

Afbud Jan Kjersgaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Fremover sendes både dagsorden og protokol til bestyrelsens to suppleanter, der samti-
dig indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne – uden stemmeret medmindre der er fraværende be-
styrelsesmedlemmer. Det indstilles til generalforsamlingen at det fremover aftales ved generalfor-
samlingen, hvem der er første, respektive anden suppleant. 
Forretningsordenen tilføjes 
 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 24. oktober 2016 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Siden sidst 
a. BRK Frivillighedsstrategi v/Birgitte og Niels 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen på mødet 22. december 2016. Der indgår en række tværgåen-
de indsatser, der skal være gennemført senest 1. juli 2017. Samme frist gælder for udarbejdelsen 
og vedtagelsen af fire handleplaner indenfor den rehabiliterende organisation, integration af 
flygtninge, en åben og inkluderende folkeskole, samt sunde og grønne lokalsamfund. 
Center Sundhed v/Birgitte og Sekretariatet v/Niels er tovholdere på gennemførelsen af strate-
gien, der løber frem til 2019. På BRK’s interne Dragenettet er lagt en række skabeloner og andre 
værktøjer, som de berørte centre kan benytte i den videre implementering. 
Link: https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Frivillighedsstrategi.aspx 
 

b. Frivillignetværket, status v/Birgitte 
Seneste møde blev afholdt den 9. november 2016, med evaluering af Frivillig Fredag arrange-
menter og drøftelse af forsikringsforhold. Som led i frivillighedsstrategien indbydes nu alle 
kommunens centre til at lade sig repræsentere i Frivillignetværket. 
 

c. FFB medlemmer, status v/Niels og Lene 
Ingen nye medlemmer siden sidst. Der er ikke den store grund til at foreninger under DGI, 
BBS og Ældresagen melder sig selvstændigt ind. Men i forhold til andre foreninger er der brug 
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for noget informationsmateriale, f.eks. en flyer, der på en god måde svarer på spørgsmålet: 
Hvorfor er det en god ide at blive medlem af Frivillig Forum Bornholm? 
Niels indleder en mail runde, hvor bestyrelsens medlemmer kan komme med input til en kort 
og præcis tekst til en flyer. Den kan så anvendes fremadrettet til at få flere foreninger til at til-
melde sig FFB. 
 
I tilknytning til informationer om § 18-puljen vil det også være nærliggende med at informere 
om FFB. Birgitte følger op. 
 
d. Andet: 
Den 20. marts 2017 ophører forsøgsordningen, således at personer på dagpenge, fleksydelse og 
efterløn ikke længere kan arbejde frivilligt i op til 15 timer om ugen, uden at blive trukket i ydel-
sen. De gamle regler med maks. 4 timer vil gælde igen. Regeringen bebuder dog snart at udvide 
antallet af timer igen. 
 

4. Økonomi status v/kasserer 
Irene gennemgik kort det udsendte regnskab, der viser et samlet forbrug i 2016 på 109.271,34 kr. 
Regnskabet sendes nu til revision hos Lars Greve. Irene benytter anledningen til en opfordring til 
Multihuset Østerlars til at blive medlem af FFB. 
 

5. Repræsentantskabsmødet onsdag 22. marts 2017. 
Sted: Det Levende Køkken, Østermarie. Steffen har booket fra kl. 18-22. 
Program: Fra kl. 18.00 Spisning (kun FFB medlemmer). Fra kl. 19.00 åbent for alle med indlæg 
v/Frank Villumsen, orientering om BRK’s frivillighedsstrategi v/Bente og herefter dagsorden for 
repræsentantskabsmødet jf. vedtægter. 
 
Gæstetaler: Frank Villumsen, leder af Vilde Vulkaner festivalen i Vordingborg. 
Bente henter ham i lufthavnen kl. 16.50. Niels har booket værelse på Det Lille Hotel, Ellekongs-
stræde 2B, Rønne og sørger for flybilletter. 
Irene indkøber gave til taler for op til 300 kr. 
 
Forplejning i stil med ’Dagens ret’, og senere kaffe med småkager. Pris: 75,00 kr./person 
Øl/vand kan købes på stedet.  
Niels sørger for PC og projektor, samt 
• indkalder medlemmerne til repræsentantskabsmøde via mail senest 22. februar inkl. forslag til 

vedtægtsændringer og BRK’s frivillighedsstrategi. Senest 8. marts fremsendes dagsorden, regn-
skab, budget mv. jf. vedtægter. Bestyrelsen orienteres forinden. 

• sørger for at indrykke en annonce for selve repræsentantskabsmødet, dvs. fra kl. 19.00, der er 
åbent for alle. Af hensyn til forplejning og det praktiske skal der være en tilmeldingsfrist. 

• Udsender pressemeddelelse udsendes et par dage forinden. 
• udarbejder ændringsforslag til vedtægternes § 4, 5 og 13, således at formand og kasserer frem-

over ikke vælges på repræsentantskabsmødet, men konstitueres efterfølgende i bestyrelsen. 
Godkendes ændringer, skal forretningsordenen rettes til senere. Ændringsforslag vedhæftes. 

• Kontakter Peter Møller Nielsen, Gældsrådgivningen, som forslag til dirigent 
 
Lene, Birgitte og Steffen er på valg og genopstiller alle til bestyrelsen. 
Lene udarbejder årsberetning og trækker på Niels desangående. 
Steffen har udarbejdet stemmekort for alle medlemmer til brug for evt. afstemninger. 
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6. Kommunikationsgruppen v/Birgitte 
a. Vi afventer fortsat nyt fra NemVagt, der er begyndt forfra med at udvikle deres demomodel 
b. Den 25. februar tages der fat på at få vores portal udviklet, under den del af BRK’s hjemmeside, 

der vedrører kultur, fritid og frivillighed. Den skulle således være klar til præsentation ved re-
præsentantskabsmødet i marts. 
Birgitte kontakter Karen-Margrethe Hansen fra DGI Bornholm for at høre om de har en sted-
fortræder til kommunikationsgruppen mens Jan er bortrejst. 
Når det gælder udstyrsbørsen blev det foreslået at kontakte Folkemødesekretariatet om deres 
erfaringer og senere at få et mere konkret oplæg til hvordan en hjemmeside kunne indrettes 
med links til de foreninger og andre, der udlåner udstyr. 

 
7. Frivilligcenter 

Birgitte har udarbejdet en oversigt over de BRK-medarbejdere fra forskellige centre, der indgår i 
frivillig-netværket. Dette er dog ikke en komplet kortlægning af de BRK medarbejdere, der er i be-
røring med frivillige. 
Sidste mødes skitsering af en bornholmermodel blev drøftet, og der blev især udtrykt usikkerhed 
omkring BRK’s engagement i et frivilligcenter (jf. Holbæk, hvor flere kommunale medarbejdere er 
knyttet til frivilligcentret). 
Der er brug for afklaring inden 1. juli jf. BRK’s frivillighedsstrategi. Enighed om at sagen kommer 
på dagsordenen igen efter repræsentantskabsmødet. 
 

8. Næste møde 
Onsdag 22. marts i forlængelse af repræsentantskabsmødet, med konstituering af bestyrelsen og af-
tale om datoer for kommende møder. 
 

9. Eventuelt: 
Birgitte orienterede om muligheden for at komme til jobbørs i Sorø den 16. maj 2017. 
Niels oplyste at Frivillig Fredag i år afholdes den 29. september og temaet er ”Vis værdier” 
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