
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
 

P R O T O K O L 
 

af bestyrelsesmødet den 27. september 2017 
Kulturcentret, Østergade 54, Rønne 

 

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

Afbud Ingen 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 9. august 2017 
Godkendt og underskrevet 

 

3. Siden sidst 

a. Færgens festdag 3/9 
Irene og Lene orienterede. Omkring 1000 gæster, men ikke optimale vilkår til at hverve nye 
medlemmer til FFB grundet opstilling af stande langt fra pladsen, hvor Færgen holdt til. 
 

b. Økonomi v/Irene 
Bilag omdelt. Saldo i forhold til budget 2017 er på 55.098,93 kr. Siden sidst har der været udgif-
ter til den nye portal, grafisk identitet og udlæg i forbindelse med Frivillig Fredag. 
 

c. Frivillig Fredag og fondsmesse, status (bilag vedhæftet) 
Opdateret programskitse omdelt. Der er styr på de aktiviteter, FFB står for. Niels retter vores 
hvervefolder til og der behøver ikke nødvendigvis være en medlemsoversigt med. 
 
Drøftelse om fremover at knytte Foreningernes Dag til Frivillig Fredag og fondsmesse, herun-
der med aktiviteter i efterfølgende weekend. En del lokalområder afholder allerede Foreninger-
nes Dag eller noget tilsvarende, men det er placeret tidligere, nok især for at markere sæsonop-
start efter sommerferien. Enighed om at ideen bør forfølges og drøftes på næste repræsentant-
skabsmøde. 
Birgitte udarbejder et oplæg, der kan udsendes i god tid før repræsentantskabsmødet. Oplægget 
konsulteres med Folkeoplysningsudvalget samt Fritids- & Kultursekretariatet. 
 

d. Frivilligkurser, status 
Drøftelse af henvendelse fra AOF Bornholm (vedhæftet) 
 
AOF Bornholm gør opmærksom på at de tidligere har undervist i deltagelse i bestyrelsesarbejde, 
og gerne stiller sig til rådighed igen. FFB takker for henvendelsen og tilbuddet, som på et senere 
tidspunkt kan blive aktuelt. Her og nu fastholdes dog beslutningen om at trække på CSFA jf. 
beslutning på sidste møde. 



e. Andet: 
Steffen orienterede om forskellige anledninger til at promovere FFB, f.eks. Foreningernes Dag i 
Østermarie og et større arrangement i Multihuset, Østerlars. 
Musikhuzet har spurgt om medlemskab, og registreres så snart vi har kontaktoplysninger. 
 

4. Frivillig-portalen, status 
a. Selve portalens set-up med faner, tekster, design, links til facebook mv. 

Aftale om link til BRK’s hjemmeside, hvor og hvornår? 
Steffen har testet portalen og der er foretaget tekniske justeringer. 
I portalen indgår link til FFB’s hjemmeside (via BRK’s hjemmeside). Tilsvarende skal der efter 
lanceringen fredag sikres links til portalen fra BRK’s og FFB’s hjemmesider. 
 

b. Opfølgning af workshops, hhv. for superbrugerne og foreningerne mv. 
Superbrugerne er med Frivillig Fredag, og det blev foreslået at spørge Datastuerne 60+ om at 
medvirke til at promovere frivilligportalen. De har 12 lokale steder på øen. Steffen kontakter 
dem Frivillig Fredag, hvor de deltager med stand. 
Nu hvor portalen er færdigudviklet og lanceret, er det vigtigt med en mere konkret strategi for 
at hvordan vi får kendskabet til og brugen af den udbredt. Birgitte inddrager Kommunikations-
gruppen til at komme med et oplæg, der rundsendes til FFB’s bestyrelse og om muligt vedtages 
via e-mail. 
 

c. Henvendelse fra Rønne Bibliotek om mulig arbejdskraft 
FFB er meget positive overfor muligheden for ekstra sekretariatsbistand, med særlig fokus på 
arbejdet med frivilligportalen og behovet for et foreningsregister. Niels følger op på henvendel-
sen. 
 

d. Andet: - 

 

5. BRK’s Frivilligstrategi, status 
a. Se pkt. 11 i dagsorden til kommunalbestyrelsens møde 21/9-1: https://dagsorden-og-

referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2017/InfDag7771.html#BREV2310636 
Taget til efterretning, herunder at der i budgetforliget ikke blev afsat midler til at ansøge om 
et frivilligcenter i 2018, som anbefalet af FFB. 
 

b. Frivilligcenter, opfølgning. 
Her og nu må de behov, som et frivilligcenter skulle imødekomme, søges opfyldt på anden 
vis. Der er især et behov for overblik og synlighed i dækningen af foreninger og andres lo-
kalemæssige behov. Nogle kan få stillet gratis lokaler til rådighed, andre skal betale – men 
nogle kan så søge tilskud til lokaleudgifter via § 18-puljen. Bente oplyste at der skulle være 
en lokaleoversigt undervejs i BRK, samt at området er ganske følsomt at røre ved. 
Birgitte og Niels arbejder videre med at få et overblik og herunder drøfte muligheder for 
forbedringer og en mere ensartet servicering af foreningslivet m.fl. Der tages kontakt med 
Bornholms Idrætsområder v/Carsten Clemmensen og Kirsten Sonne, Fritids- & Kulturse-
kretariatet samt andre nøgleaktører. 
 
Der er udpeget nøglepersoner fra hver af kommunens 10 centre, og der er behov for en 
forventningsafstemning om deres rolle mv. 
Birgitte og Niels er de kommunale tovholdere på implementeringen af frivilligstrategien, og 
de har møde med det kommunale frivillighedsnetværk den 26. oktober. 
 

c. Andet: Det er fortsat uafklaret omkring kommunens muligheder for at forsikre frivillige, der 
ikke dækkes via en evt. forenings-forsikring. 
 
 



 
 

6. Næste møde: Mandag 27. november 2017 fra kl. 15-17 

 

7. Eventuelt 
Enighed som noget nyt at inkludere nedenfor en to-do liste for konkret opfølgning efter hvert mø-
de, samt en liste med emner til årsberetning, der løbende opdateres frem til det kommende repræ-
sentantskabsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

To-do liste • Tilretning af FFB’s hvervefolder (Niels) 

• Oplæg til repræsentantskabsmødet om at koble Foreningernes Dag til Frivil-

lig Fredag og fondsmesse (Birgitte) 

• Svar på henvendelse fra AOF Bornholm (Niels) 

• Links til den nye portal fra BRK’s og FFB’s hjemmesider (Niels) 

• Kontakt til Datastuerne 60+ om at promovere portal (Steffen) 

• Inddrage kommunikationsgruppe til strategi for at udvide kendskabet til ny 

portal (Birgitte) 

• Mulighed for styrket sekretariatsbistand, opfølgning (Niels) 

• Overblik over lokalebehov og muligheder for en mere ensartet servicering af 

foreninger og andre. (Birgitte og Niels) 

• Protokol, lokale og indkalde til næste møde (Niels) 

 

Til årsberetning • Frivillig-portal, udvikling, grafisk identitet og udbredelse 

• Frivillig Fredag, selve dagen og aktiviteter i løbet af ugen 

• BRK’s Frivillighedsstrategi, FFB’s rolle og status for gennemførelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: www.brk.dk/ffb 

Portal: www.frivilligbornholm.dk 


