
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 21. juni 2017 
Helsevej 41, Rønne 

 

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

Afbud Bente Helms 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med rettelse af ugedagen fra mandag til onsdag, samt tilføjelse af 3i: Grejbørs. 
 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 29. maj 2017 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Kommunikation 
a. Orientering generelt om kommunikations- og implementeringsplan 

Kommunikationsgruppen havde til mødet udarbejdet et forslag til en plan for information og 
implementering af portalen frivilligbornholm.dk, herunder med forslag om at der udarbejdes en 
grafisk identitet. Den foreslåede tidsplan blev ændret, således at aktiviteterne kommer tættere på 
Frivilllig Fredag. Det blev også besluttet at droppe det store informationsmøde, men at udnytte 
Frivillig Fredag til den mere omfattende lancering af portalen. 
 

b. Grafisk udtryk/ brand/ streg: logo, farvevalg, skrifttype og standarder til mail, pdf filer, banner, 
pop ups, flyer, streamere, annoncer etc. 
Bestyrelsen mener at et grafisk udtryk skal være fælles for både den nye portal og for FFB, såle-
des at tilhørsforholdet understreges. Der er indhentet tre tilbud og det blev besluttet at tage 
yderligere kontakt til virksomheden Memoo. De indbydes til at møde bestyrelsen den 9. august. 
Lene følger op med kontakt til Memoo. 
 

c. Økonomi v/Irene 
Med betalingen for portalen vil der være 121.582 kr. i kassebeholdningen. Betalingen for porta-
len gælder for en toårig periode. Irene havde udarbejdet et budget for 2017, der udviste et for-
brug på 126.000 kr. På dette grundlag vurderer bestyrelsen at der er plads til udgifter til det gra-
fiske udtryk jf. tilbuddet fra Memoo. 
 

d. Ressourcebehov til drift af portal– personel ca. 5-10 timer/uge 
Det foreslås at de 6 superbrugere deles om ansvaret for den daglige drift. FFB vil så ’kigge over 
skuldrene’ og vurdere omfanget af ressourcebehov samt sikre sig et kendskab over driften. 
 

e. Opmærksomhed/ søgning efter en frivillig ildsjæl, oprette en forening 
Bestyrelsen mener ikke der er brug for en særskilt forening til at stå for portalen. Ansvaret for 
portalens drift vil påhvile FFB, i samarbejde med BRK. 
 



f. Hvem skal være superbrugere? 
Birgitte kontakter Mark for at få udarbejdet en profil for en superbruger. Superbrugerne foreslås 
sammensat med både frivillige og BRK-medarbejdere. Sidstnævnte vil i givet fald forudsætte le-
delsesmæssig accept. 
 
 

g. Hvilke frivillige foreninger skal inviteres med til workshop d. 16. august 
Workshoppene for hhv. superbrugere og op til 50 foreninger udsættes til uge 36, hhv. mandag 
4. september og onsdag 6. september.  
Indbydelser sendes ud mandag 14. august, og samme dag udsendes en pressemeddelelse om den 
nye portal. Tilmeldingsfrist: 30. august. Herefter samles op mhp. eventuel yderligere indsats. 
 

h. Lasse fra Skævinge deltager på Frivillig Fredag – hvem skriver stikord til ham? 
Steffen med støtte fra Niels. 
 

i. Grejbørs: 
Bestyrelsen besluttede at det på hjemmesiden understreges, at benyttelse af Grejbørsen sker helt 
på eget ansvar, således at FFB ikke skal tegne forsikring for udlån mv. Som udgangspunkt bør 
alle, private og virksomheder, have gratis adgang til at benytte Grejbørsen, således at FFB ikke 
kan anklages for konkurrenceforvridning. Der vil ikke blive tilladt annoncer vedrørende videre-
salg af udstyr. Bestyrelsen vil efterfølgende vurdere om der bliver behov for opstramninger. 

 
4. Frivilligcenter 

I kommunalbestyrelsens frivilligstrategi er der lagt op til inden 1. juli at have en indstilling til et evt. 
frivilligcenter. Birgitte har på baggrund af Socialstyrelsens rapport om frivilligcentre fra april 2016 
og møder med Casper Bo Danø, FriSe, udarbejdet en oversigt af argumenter for et frivilligcenter, 
for forskellige brugertyper. Denne oversigt rundsendes til bestyrelsen, der har frem til tirsdag 27. 
juni til at udfylde skemaet ”Derfor er jeg glad for vort frivilligcenter” eller ”Derfor har jeg ikke brug 
for et frivilligcenter”. Disse narrative fortællinger vil udgøre grundlaget for en anbefaling til kom-
munalbestyrelsen, som Steffen og Birgitte vil udarbejde inden udgangen af juni. 
Anbefalingen kan blive for, imod eller behov for yderligere afklaring. 
 

5. Frivilligkurser 
Udsat til næste møde. 
 

6. Næste møde 
Onsdag den 9. august, efter møde samme dag med virksomheden Memoo. Lene indkalder. 
 

7. Eventuelt: - 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: www.brk.dk/ffb 


