
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 9. august 2017 
Ullasvej 23, Rønne 

 

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

Afbud Birthe Petersen 

 

1. Møde med Memoo og kommunikationsgruppen 
Rasmus Jepsen fra Memoo og Mette Bisgaard Olesen fra Kommunikationsgruppen deltog i dette 
punkt. Drøftelse af logo, hvor bestyrelsen lagde vægt på at det skal symbolisere frivillighed, sam-
skabelse og Bornholm. Lene sender link til Rasmus for vores nye frivilligportal. 
Drøftelse af portal, superbrugere og behovet for en tovholder i starten. Memoo kan bistå mod beta-
ling, hvis det ønskes og Rasmus orienterede om Memoo’s klippekortordning. 
Rasmus præsenterede en fremgangsplan (vedhæftet) for design af grafisk identitet, hvor det færdige 
resultat er klar 26. august. Bestyrelsen tiltrådte fremgangsplanen. Rasmus præciserede at den tidlige-
re fremsendte pris er inkl. moms og at halvdelen skal betales forlods. Faktura vil blive tilsendt kas-
serer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden: godkendt 
 

3. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 21. juni 2017 
Godkendt og underskrevet 

 
4. Frivillig-portalen 

a. Superbrugere: udvælgelse af 6 superbrugere, på grundlag af profil: Birgitte rykker Mark for pro-
fil, som vi kan bruge til at rekruttere/udvælge superbrugere af. 

b. Workshops hhv. 4/9 og 6/9: afklaring af program og deltagere. 
Workshops er allerede annonceret via Fritids- og Kultursekretariatets nyhedsbrev i denne uge 
(vedhæftet). Link til at kunne modtage nyhedsbrev: 
http://scannet.loyaltymanager.dk/php/member_pages/join.php?v=q8ihmaOe 
Mandag 14/8 følges op med mail til kommunikationsgruppe og alle FFB’s medlemmer med op-
fordring til at videreformidle i organisationen. Annoncen lægges på BRK’s hjemmeside, Drage-
net og facebook. Tilmeldingsfrist sættes til onsdag 30. august, til Niels/sekretariatet. Niels og 
Birgitte aftaler efterfølgende forplejning. Selve program og mødeledelse står Mark for. Steffen, 
Irene og Lene deltager alle både den 4/9 og 6/9. Birgitte er med 4/9. 

c. Andet: ”Færgens Festdag” på travbanen 3/9. En masse foreninger ventes at deltage og derfor 
oplagt event til at omdele FFB-foldere mv. Irene deltager og evt. Birthe. Niels trykker 100 opda-
terede FFB-foldere og en flyer med pressemeddelelsen om den nye portal, kurser mv. 

 
 
 
 



5. Siden sidst 
a. Nyt medlem: Barnets Blå Hus. Hjemmesiden er opdateret og folder vil nu også blive opdateret. 

På formandens foranledning blev det drøftet hvor langt vi skal gå angående medlemskab? Skal 
vi f.eks. ’nøjes’ med DGI, eller skal alle idrætsforeningerne også med, og skal alle have deres 
underforeninger med? 
Bestyrelsen var enige om at der var overvejende fordele ved at få så mange medlemmer som 
muligt, herunder underafdelinger af de store organisationer. Fordelene knytter sig især til synlig-
hed, formidling, ejerskab og legitimitet. Ulempen kan blive bureaukrati og økonomi, men her og 
nu er det ikke noget problem. 

b. Frivilligcenter, indstilling til kommunalbestyrelsen 
Steffen sammenfattede kort FFB’s indstilling og Niels orienterede om at direktionen nu har 
sendt indstillingen videre til kommunalbestyrelsen. Direktionen kan ikke umiddelbart anbefale 
at der ansøges om og etableres et frivilligcenter. Hvis der er et politisk ønske herom, opfordres 
kommunalpolitikerne til at tage det med i budgetforhandlingerne som et opprioriteringsforslag. 
Hvis det sker, ventes FFB’s forslag til videre proces blive fulgt. 

c. Frivillig Fredag/Fondsmesse 
Steffen og Niels orienterede om forberedelserne. Næste møde i arbejdsgruppen er 10/8. 

d. Økonomi v/kasserer: Irene omdelte et bilag med en økonomioversigt. Status pr. 31/7-17 er en 
saldo på 121.413,91 kr. Det indbefatter kun halvdelen af udgiften for den nye portal, hvor re-
sten skal betales i 2018. 

e. Andet 
 

6. Frivilligkurser 
Birgitte afklarer økonomien, herunder hvilke omkostninger der ligger hos os, f.eks. rejse, forplej-
ning mv. 
Enighed om at kontakte CFSA om tre kurser: modtagelse af nydanskere og andre tilflyttere, unge 
og bestyrelsesarbejde (inkl. rekruttering af unge til bestyrelser), samt rekruttering mere generelt til 
bestyrelser og frivilligt arbejde. Birgitte følger op. 
Herudover skal vi være opmærksomme på kursusbehov i forhold til de fire handleplaner, som 
kommunalbestyrelsen forventes at godkende på sit septembermøde. 
 

7. Næste møde 
Onsdag 27. september 2017 fra kl. 16.00 i Kulturcenter, Østergade 54, Rønne. Lene booker. 
 

8. Eventuelt 
Niels orienterede om en henvendelse fra Gældsrådgivningen om muligheder for at rekruttere flere 
frivillige. Der henvises til den nye portal og muligheden for at deltage i workshoppen 6/9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: www.brk.dk/ffb 


