
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 

P R O T O K O L 
 
af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 27. marts 2017.  

Møde med Casper Bo Danø fra FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) 

 

Til stede: Lene Koefoed, Bente Helms, Birgitte Eybye, Birthe Petersen, Irene Dunker 

og Niels Chresten Andersen 

Fraværende med afbud: Steffen Gerdes og Jan Kjersgaard 

 

Dette ekstraordinære bestyrelsesmøde havde til formål at drøfte mulighederne i et frivilligcenter, i lyset 

af den forestående ansøgningsrunde om etableringsstøtte til to nye frivilligcentre i Danmark. Mødet var 

endvidere kommet i stand, fordi Casper alligevel var på Bornholm til bl.a. et møde med FFB’s kommu-

nikationsgruppe. 

 

I henhold til den fælles frivillighedspolitik ”Fælles på Bornholm” er det et fælles mål at tilbyde en fælles 

indgang for alle, der ønsker at være frivillige på Bornholm. Der er fremhævet opgaver som kontaktfor-

midling, tildeling af lokaler, rådgivning til frivillige, foreninger og offentlige institutioner, indenfor om-

råder som forsikringsforhold, muligheder for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere, 

krav om børneattester mv. 

 

FBB’s bestyrelse var i september 2016 på en studietur med besøg i Holbæk og Enghave ved Vesterbro. 

Flere var efterfølgende stemt for den decentrale model i Holbæk, med kommunale medarbejdere for-

delt på forskellige områder i kommuner som kontakt- og støttepersoner for det frivillige arbejde – samt 

et par koordinerende medarbejdere placeret centralt i kommunen. 

Kommunen er ikke medlem af FriSe, men dog tilbudt at være observatør, og dermed deltager i videns- 

og erfaringsudveksling mv. 

Casper kunne oplyse, at de 12 decentrale medarbejdere i kommunen nu er reduceret til 5, og de to cen-

trale medarbejdere er reduceret til en medarbejder – ligesom der forudses at funktionen helt ophører. 

 

FriSe anbefaler utvetydigt et autonomt styret frivilligcenter fremfor et kommunalt styret. 

Der er aktuelt 71 frivilligcentre fordelt på 64 af landets 98 kommuner. Grundideen med frivilligcentre 

er ”Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente 

hjælp og støtte.” Kerneydelser for et frivilligcenter er: 

- Formidling af frivillige og borgere til foreninger 

- Foreningsservice og konsulentbistand 

- Kurser / temadage for frivillige 

- Netværk og erfaringsudveksling 

- Viden og info om frivillighed 

- Mødelokaler og faciliteter 



FriSe opfordrer til en organisering i form af en selvstændig forening eller selvejende institution, hvor 

især foreninger er medlemmer. Bestyrelsen er repræsentanter for foreninger, privatpersoner og kom-

munale repræsentanter – formand og næstformand må ikke være fra kommunen. 

De lokale medlemmer og bestyrelsen definerer retning og indhold – i samarbejde med kommunen. 

 

Ansøgningsrunden med frist 7. april 2017 vedrører alene etableringsstøtte og alene til 2 nye frivilligcen-

tre. Herudover har staten årligt afsat 23 mio. kr., der gives i driftsstøtte til etablerede frivilligcentre, med 

350.000 kr. årligt til det enkelte center, forudsat at kommunen mindst yder et tilsvarende beløb. 

 

Det er helt afgørende af det enkelte frivilligcenter har sin egen strategi. 

 

Hvilket behov ønsker vi et frivilligcenter skal dække? 

 

I forbindelse med stiftelsen af FFB, bestyrelsens studietur og efterfølgende drøftelser har der været 

forskellige holdninger til spørgsmålet om Bornholm skal have et frivilligcenter. 

Flere i bestyrelsen har været skeptiske, fordi de ikke ser et konkret behov eller fornemmer en konkret 

efterspørgsel. 

Andre ser meget gerne et frivilligcenter, som vurderes især at kunne komme de mindre foreninger til 

gavn. Det gælder rekruttering af frivillige, støtte til fundraising, hjælp til bestyrelsesarbejdet mm. 

 

En lang drøftelse og god sparring af Casper kan sammenfattes i følgende konkrete behov, som et frivil-

ligcenter kan imødekomme / arbejde med: 

 

- Formidling af frivillige, brobyggerfunktion og koordination, herunder gennem frivilligjob.dk 

- Overblik over foreningslivet, hvad der er af tilbud på Bornholm, herunder aktivitetsbørs og ud-

styrsbørs 

- Rekruttering af frivillige, herunder særlige indsatser f.eks. overfor unge 

- Samskabelse med kommunen, f.eks. i forhold til integration af flygtninge 

- Facilitere samarbejde mellem foreningsliv og erhvervsliv, omkring sponsorater, formidling, ’Corpo-

rate Volunteering’ mm. 

- Kurser for og støtte til foreningslivet, f.eks. i bestyrelsesarbejde, fundraising og anden praktisk støt-

te efter behov og på anmodning fra foreninger, der måske er ved at køre ned…. 

 

Casper opfordrede kraftigt bestyrelsen til at læse Rambøll’s evaluering af frivilligcentre fra sidste år, og 

IKKE pixi-udgaven. 

 

 

Hvordan kommer vi videre? 

 

Ansøgningsfristen allerede 7. april betyder at vi ikke har mulighed for at ansøge om etableringsstøtte i 

denne ansøgningsrunde, og måske må vente to år. Tiden kan så anvendes til at få en mere konkret af-

dækning af behovet for et frivilligcenter og indhente yderligere inspiration fra 2-3 eksisterende frivillig-

centre (Casper lovede at sende nogle bud herpå). 

 

Beskrivelsen af behovet kan tage udgangspunkt i seks kategorier: 

1) Den lilleforening; 2) Den større forening; 3) borgeren, der allerede er frivillig, 4) borgeren, der over-

vejer at blive frivillig, 5) kommunalpolitikeren og 6) den lokale erhvervsvirksomhed 



Ideen er for hver af disse kategorier at fortælle historien ”Derfor er jeg glad for vort frivilligcenter”, så 

den konkrete merværdi fremhæves – altså en narrativ tilgang til behovsanalyse. 

 

Sammen med inspiration og bedste praksis fra 2-3 andre frivilligcentre udarbejdes der et prospekt for et 

frivilligcenter på Bornholm med beskrivelse af struktur, opgaver mv. samt udarbejdes en faseopdelt 

plan for etableringen. 

Casper gjorde opmærksom på at man ikke skal forvente at kunne få etableringsstøtte, hvis man først 

ansøger efter at frivilligcentret reelt er etableret og i almindelig drift. 

 

Driftsstøtte kan opnås efter at et frivilligcenter har været i normal funktion et helt år. 

 

 

* * * * * 

 

Den videre proces tages op til drøftelse og afgørelse på FFB bestyrelsens næste ordinære møde den 26. 

april 2017.  

 

Casper’s power point præsentation vedhæftes. 

 

 

 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


