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FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 29. maj 2017 

Helsevej 41, Rønne 

 

Til stede Steffen Gerdes, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Birthe Petersen, Jan Kjersgaard,  
Niels Chresten Andersen (referent) og Lene Koefoed (fra pkt. 3c) 

Afbud Bente Helms 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 
2. Godkendelse af protokoller for bestyrelsens møde 26. april 2017: Godkendt og underskrevet 

 
3. Siden sidst 

a. Medlemmer: Foreningen Event Bornholm er opløst. Olav spørger om hvad det betyder for 
hans suppleantplads i bestyrelsen, da han i FFB har repræsenteret Event Bornholm. Bestyrelsen 
anser Olav Elvang for at være suppleant frem til næste generalforsamling, da han er valgt af ge-
neralforsamlingen og ikke af Event Bornholm. 
 

b. BRK Frivillighedsstrategi: Birgitte og Niels orienterede. Indstilling af fire handleplaner og tvær-
gående tiltag vil blive behandlet af de politiske fagudvalg og forventes godkendt af kommunal-
bestyrelsen i løbet af juni måned. Det er vigtigt for FFB at interessenter fra foreningslivet på de 
forskellige områder inddrages, f.eks. ældreorganisationer og idrætsforeninger i forhold til aktivi-
teter som Cykling for Alle. 
 

c. Frivillighedsportal: Birgitte orienterede om det modtagne kontrakttilbud, der nu er til tjek hos 
BRK’s jurister, økonomi- og IT-folk. Birgitte har aftalt møde med Mark fra LokalFrivillig ApS 
den 6. juni, og satser på at en kontrakt kan underskrives samme dag. Den bør stiles til FFB og 
for vores del underskrives af Steffen, ligesom FFB’s CVR-nummer mv. bør benyttes, da FFB 
betaler regningen. 
Udgiften for opstart og de første to års drift er på 104.500 kr. + moms, ca. 130.000 kr. 
Licens / gebyr + fremskrivningsprocent for år 3 bør fremgå af kontrakten. 
Det vil måske være en fordel at BRK v/Steen Birkedal også underskriver, da portalen forudsæt-
ter at vi anvender BRK’s server og hjemmeside. 
 

d. Frivillig Fredag/fondsmesse 29. september 2017: Birgitte orienterede om at BRK’s frivillignet-
værk i dagene før Frivillig Fredag planlægger en række forskellige aktiviteter. Noget af dette kan 
måske også anvendes på selve Frivillig Fredag. 
Niels oplyste at Aakirkeby Hallerne er booket, herunder et par lokaler til seminarer. 
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FFB foreslår at fonds- og foreningsstande anbringes i det ene af de to store lokaler, og at det 
andet lokale anvendes til oplæg/seminarer. Et forslag er som sidste år at finde gode eksempler 
til at blive præsenteret.  
Birgitte kontakter ildsjæl Lasse Pedersen, Skævinge, om at åbne arrangementet. 
Hvis der er brug for mere plads til fonde/programmer og foreninger, vil Niels undersøge om vi 
kan benytte gangarealer ved de to mødelokaler.  
Niels booker cafeteriet, hvor vi kan tilbyde kaffe/te mv. og bruge til samtaler mm.  
Steffen repræsenterer FFB i den arbejdsgruppe, der snart indkaldes til møde i til videre planlæg-
ning af Frivillig Fredag/Fondsmessen. Niels er tovholder på denne arbejdsgruppe. 
 

e. Økonomi: Irene oplyste at kassebeholdningen pr. 28. maj 2017 var på 254.625,86 kr. 
 

4. Frivilligcenter 
På det ekstraordinære FFB bestyrelsesmøde 27/3 2017 blev det besluttet at arbejde med en mere 
konkret afdækning af behovet for et frivilligcenter og indhente yderligere inspiration fra 2-3 eksiste-
rende frivilligcentre. Beskrivelsen af behovet kan tage udgangspunkt i seks kategorier: 
1) Den lille forening; 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 fa-
seopdelt plan for etableringen. 
Birgitte udarbejder skabeloner og indleder arbejdet med de narrative fortællinger. Det er vigtigt at vi 
får gjort dem færdige inden udgangen af juni. 
 

5. Frivilligkurser 
Opfølgning på mail fra Birgitte 29/3-17 med reference til kursuskataloget fra Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde (CFSA) og muligheden for afholdelse af gratis kurser på Bornholm. 
Link: http://frivillighed.dk/kurser/bestil-et-lokalt-kursus   
For at søge om lokalt kursus skal følgende kriterier opfyldes: 

• Minimum tre lokale frivillige sociale foreninger/organisationer eller frivilligbaserede projek-
ter/initiativer med sociale aktiviteter. 

• Mindst 15 deltagere. 

• Deltagerne skal opfylde de krav, der fremgår af kursusbeskrivelsen. 

• Vi skal selv finde deltagere til kurset og arrangere og betale for lokale og forplejning. 
Forslag: Samarbejdet mellem frivillige, foreninger og kommuner / rekruttering og fastholdelse af 
frivillige. Evt. kan FFB invitere frivillige og foreninger til et dialogmøde hvor emner drøftes og pri-
oriteres. 
Udsættes til næste møde. 
 

6. Folkemødet, interessante events 
Link: https://kalender.brk.dk/event/list. Information udveksles medlemmerne imellem. 

 
7. Næste møde: onsdag 21. juni 2017 fra kl. 16-17 i mødelokalet, Helsevej 4 1, Rønne 

 
8. Eventuelt: - 

 

 


