
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
 

P R O T O K O L 
Af bestyrelsesmødet 31. januar 2018 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne 

 

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

Fraværende med afbud Bente Helms 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 13. december 2017 

Godkendt og underskrevet. To-do-listen gennemgået 

 

3. Siden sidst 

a. Kommunalbestyrelsen, udpegning af medlem for ny valgperiode 
Bent Helms er genudpeget som kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen.  
Udpegningen gælder hele valgperioden 2018-2021. 
 

b. Økonomi: Regnskab 2017 v/Irene 
Regnskabet viser samlede udgifter i 2017 på 189.709,08 kr. og en kassebehandling (bank) pr. 
16/1-18 på 74.399,26 kr. Regnskabet sendes nu til revision. 
 

c. BRK’s Frivilligstrategi, status v/Birgitte & Niels 
Møde er afholdt 23/1-18 med nøglepersoner for de fire handleplaner. Fremdriften er lidt for-
skellig og mest tydelig indenfor integrationsområdet. Der er brug for fornyet opmærksomhed 
på området, og for tilførsel af ressourcer, om muligt gennem fundraising, hvilket nu vil blive af-
dækket. Der er også brug for at orientere den nye kommunalbestyrelse og de nye udvalg. Når 
den nye frivilligportal er på plads, vil Birgitte og Niels gøre mere ud af de tværgående rammer. 
 

d. Kurser, status 
Birgitte har modtaget bevilling til kurset ”Få fat i flere frivillige – grundkursus i rekruttering”. 
Hun tager nu kontakt til underviseren Kristian Krogh Hansen for at aftale dato. Da kurset alene 
er gratis for deltagere fra frivillige foreninger indenfor det sociale område, vil mulighederne for 
at inkludere andre blive undervist – alternativt mulighederne for at holde et særskilt kursus for 
øvrige foreninger, evt. finansieret via Folkeoplysningsudvalget. 
 
Niels nævnte at han har modtaget forespørgsler om informationsmøde/kursus om den nye per-
sondatalov og dens følger for foreningslivet. CFSA tilbyder også her information, men der af-
ventes pt. en vejledning fra Datatilsynet. Birgitte forhører sig hos CFSA om et kursus på Born-
holm. 
 

e. Andet 

Niels orienterede om at der i regi af Bornholms Veteran Forum (BVF) gennemføres en frivillig-
uddannelse ved Veterancentret i weekenden 4-6. maj 2018. 
 



4. Repræsentantskabsmødet onsdag 14. marts 2018 i Multihuset Østerlars kl. 18-22 
Det blev besluttet at fremrykke repræsentantskabsmødet til onsdag 7. marts, samme sted og tids-
ramme (er efterfølgende blevet bekræftet af Multihuset Østerlars) 
På valg er Irene, Birthe og Jan – alle tre er villige til genvalg. 
Som gæstetaler indbydes viceborgmester Anne Thomas, alternativt udvalgsformand Marie Kjær-
gaard. Steffen kontakter, når dato er bekræftet. 
Niels spørger Lars Greve om en lille rundvisning og introduktion af stedet før spisningen kl. 18.00. 
 
Forslag til behandling om at koble Foreningernes Dag til Frivillig Fredag. 
Steffen foreslog at leje en hal og indrette med foreningsstande, café og scene. Birgitte tager inputtet 
med i sit oplæg til repræsentantskabsmødet. 
 
Indkaldelse snarest muligt og senest en måned før v/Niels. 
Dagsorden (v/Steffen og Niels), regnskab og evt. indkomne forslag sendes 2 uger før mødet. 
 

5. Frivillig-portalen 
a. Status jf. sidste mødes pkt. 5 

Steffen har været i kontakt med Casper Danø’s advokat, der oplyste at der ikke bliver nogen 
retssag. Alle ordlyde er ændret. Mark har booket uge 7 til at arbejde videre med portalen, hvor 
det nu også skulle være muligt at indlægge oversættelser til arabisk. Portalen testes i uge 8, sam-
men med Steffen. Det vil blive gjort muligt at vi selv (Steffen?) kan redigere. 
 

b. Foreningsregister, status 
Anette Rasmussen har nu samlet mere end 30 sider med foreningsnavne og data indenfor de 
samme kategorier som på portalen. Et imponerende arbejde! Nu arbejder hun på at finde kon-
taktpersoner for hver forening. Når portalen er klar (uge 8) bør foreningsregistreret lægges på. 
 

c. Markedsføring: status 
Vi afventer uge 8, og Steffen deltager i kommunikationsgruppens næste møde. 
 

d. Andet:- 

 

6. Regeringens Civilsamfundsstrategi, orientering 

Niels orienterede om strategien, der indeholder 12 initiativer indenfor tre områder: 

• Deltagelse og fællesskab for alle 

• En infrastruktur, der støtter og udvikler 

• Viden 

Af særlig interesse for FFB er at regeringen gentager sin målsætning om, at alle kommuner skal ha-

ve et frivilligcenter. Der er sat midler af til yderligere 2 centre. Dernæst ønsker det nye Frivilligråd at 

etablere tætte kontakter til de kommunale frivilligråd, hvilket på Bornholm er FFB. 

Endelig vil regeringen fortsat støtte kompetenceudvikling gennem gratis kurser via CFSA. 

 

FFB finder det utilfredsstillende med den skarpe opdeling i foreninger, der arbejder med frivilligt 

socialt arbejde og andre foreninger. Det er langt af vejen en kunstig opdeling, fordi alle foreninger 

og frivillige er med til at skabe sammenhængskraft og social kapital – hvilket er regeringens målsæt-

ning med civilsamfundsstrategien. 

 

7. Næste møde 

Aftales i tilknytning til Repræsentantskabsmødet 7. marts 2018. 

 

 



8. Eventuelt 
Niels kontakter Bornholms Veteran Forum (BVF) om FFB medlemskab. 

 

 

 

 

 

 

To-do liste • Regnskab til revision (Irene) 

• Repræsentantskabsmødet: 

o Flyttes til 7/3 (Niels) 

o Kontakt til gæstetaler (Steffen) 

o Indkaldelse til FFB’s medlemmer, senest 7/2-18 (Niels) 

o Dagsorden og bilag ud senest 21/2-18 (Steffen og Niels) 

o Oplæg om at koble Foreningernes Dag til Frivillig Fredag og 

fondsmesse (Birgitte) 

• Kontakt til foredragsholder og CFSA om kurser (Birgitte) 

• Kommunikationsgruppe inkl. Steffen mødes efter uge 8: PR for ny portal 

(Birgitte) 

• Overblik over lokalebehov og muligheder for forenkling. (Birgitte og Niels) 

• Kontakt til BVF om medlemskab af FFB (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 

 

 

Portal: www.frivilligbornholm.dk 

 

Hjemmeside: www.brk.dk/ffb 


