
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

Af repræsentantskabsmødet 7. marts 2018 i Multihuset Østerlars. 

 

17 deltagere, repræsenterende DGI, Ældresagen, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, Born-

holms Regionskommune, Bornholmske Samlere, Menighedsplejen i Rønne, Aktivitetscentrene i hhv. 

Hasle og Rønne, Multihuset og Bornholms Lydavis. 

 

Mogens Olsen fra Multihuset orienterede om Multihuset og viste rundt. 

 

Som gæstetaler var indbudt kommunalbestyrelsesmedlem Maria F. Kjærgaard, formand for Job-, Ud-

dannelses- og Fritidsudvalget (JUFU). I sit oplæg udtrykte hun ros og anerkendelse af FFB’s arbejde, og 

de resultater der var nået siden hun selv var med i starten til udarbejdelsen af den fælles frivillighedspo-

litik. Frivillighed er vigtigt på en lang række områder med relation til det kommunale: ældreområdet, 

sårbare unge, integration, åben skole osv. Derfor er det vigtigt med et godt samspil mellem kommunal-

bestyrelsen og FFB. 

Maria orienterede om arbejdet med BRK’s frivillighedsstrategi, der blev vedtaget i december 2016. Der 

arbejdes både med tværgående aktiviteter og med fire konkrete handleplaner. 

 

I den efterfølgende drøftelse var flere inde på at kommunen skal undgå at sætte sig helt på de frivillige, 

men have fokus på samarbejdet med de foreninger, der bruger frivillige. 

Enighed om at den nye frivilligportal nu skal markedsføres bredt, ligesom der opfordredes til også at 

benytte FFB’s facebook gruppe. 

 

 

Herefter blev selve repræsentantskabsmødet afholdt. 

 

1. Valg af dirigent 

Esben Ørberg valgt med akklamation 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Steffen Gerdes 

Beretning vedhæftet som bilag. 

 

Steffen orienterede om at Frivilligportalen nu skulle virke optimalt, og opfordrede til at der nu sæt-

tes gang i markedsføringen gennem PR i egne foreninger, trykning og opsætning af plakater, herun-

der på Færgen, biblioteker og Campus.  

Under drøftelsen af beretningen kom flere med yderligere forslag om indsats overfor tilflyttere, via 

borgerforeninger og netavisen Bornholm.nu samt andre bornholmske netmedier. 

Markedsføringen af portalen blev drøftet med mange input. Der var ikke stemning for reklamer bag 

på postkort. Visitkort blev af flere foretrukket fremfor postkort. En plakat bør have plads til et 

blankt felt til aktuelle nyheder / oplysninger. Ønske om en ’knap’ der kan ligge på foreningernes 

hjemmesider og som aktiverer portalen – altså et link. 



3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved kasserer Irene Dunker 

Samt forelæggelse af budget til orientering. Begge dele vedhæftet som bilag. 

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Budget for 2018 taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag 

a. Drøftelse: Skal vi koble Foreningernes Dag til den årlige Frivillig Fredag? 

Oplæg v/frivillighedskoordinator Birgitte Eybye 

 

Bornholms Regionskommune afholdt i 2012 og 2013 Foreningernes Dag, men har på grund af be-

grænsede ressourcer og interesse ikke afholdt dagen siden. Derimod er der flere steder lokalt af-

holdt en årlig Foreningernes Dag, typisk lige efter sommerferien – f.eks. i Østermarie. 

På baggrund af drøftelser i FFB’s bestyrelse spurgte Birgitte om der kunne være en ide i at genop-

tage afholdelsen af Foreningernes Dag og koble den til den årlige Frivillig Fredag / fondsmesse. 

Den efterfølgende drøftelse viste at der IKKE var stemning for at koble Foreningernes Dag til 

Frivillig Fredag / Fondsmesse, men flere udtrykte støtte til lokalt at holde Foreningernes Dag, som 

det nu gøres i bl.a. Østermarie. Der var delte meninger om det så skulle være den samme dag f.eks. 

omkring 1. september eller på forskellige dage. 

 

Niels Chresten Andersen nævnte at FFB’s bestyrelse også har drøftet et forslag om at udvide den 

årlige Frivillig Fredag / Fondsmesse, så der i større grad bliver gjort plads til at foreninger kan præ-

sentere sig selv. Det var der tilslutning til. 

 

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

På valg: Irene Dunker, Birthe Petersen og Jan Kjersgaard. Alle blev genvalgt med akklamation. 

 

6. Valg af revisor 

På valg: Lars Greve, der in absentia blev genvalgt med akklamation. 

 

7. Valg af to suppleanter 

På valg: Doris Carlsen og Olav Elvang. Sidstnævnte har ikke ønsket genvalg. 

Doris Carlsen blev genvalgt og som ny suppleant blev valgt Karenbodil Madsen. 

 

8. Eventuelt: 

Kommunens Økonomi-, Erhverv- og Planudvalg skal i næste uge drøfte et forslag om at tegne en 

forsikring for de, der yder en ’frivillig indsats’ i kommunen. Sagen har netop været i høring blandt 

FFB’s medlemsorganisationer. 

Frivilligt arbejde er allerede dækket af kommunens forsikring, men ikke de, der yder en mere løs 

indsats – frivillig indsats – som f.eks. gåture med ældre på plejecenter, hjælp ved banko, sang, mu-

sik, snak, cykelture / træning og lignende. 

Der er uklarhed om hvorvidt en forsikring vil dække de frivillige, der er medlemmer i en forening, 

der IKKE har tegnet en forsikring. Niels og Birgitte lovede at få dette afklaret og meldt ud sammen 

med protokollen for mødet. 

Under alle omstændigheder er det magtpåliggende for FFB at ingen frivillig lades i stikken i forhold 

til forsikringsdækning. Kommunalbestyrelsen opfordres til at tegne en forsikring, der dækker alle 

frivillige, som ikke allerede er dækket af en evt. forenings-forsikring. 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 



Bilag 1 

Bestyrelsens beretning, repræsentantskabsmødet 2018 
 

Repræsentantskabsmøde blev i 2017 afholdt i god ro og orden i Det Levende Køkken i Østermarie. 

Gæstetaler var Frank Villumsen, leder af Vilde Vulkaner festivalen i Vordingborg, som kom med et 

spændende oplæg om, hvorfor og hvordan man aktiverer unge (og voksne) frivillige til igen og igen at 

yde en indsats for, i dette tilfælde, en masse børn og unge. 

 

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder plus et ekstraordinært omkring frivillig-

centre. Referater fra disse kan læses på BRKs hjemmeside.  

 

BRKs frivillighedsstrategi har fyldt en del hen over året. 

Selv om FFB ikke er direkte involveret, så er det jo alligevel en vigtig brik i vores fremtidige arbejde. 

Birgitte og Niels er tovholdere på implementeringen af frivilligstrategien, og vil sikre at den ny kommu-

nalbestyrelse og de nye udvalg er orienteret om både frivillighedspolitikken og BRK frivillighedsstrategi. 

Tværgående indsatser, der skulle være på plads 1. juli 2017, er sat i værk.  

Her bl.a. det kommunale frivillighedsnetværk, og nøglepersonerne fra hvert center, som Niels og Birgit-

te jævnligt mødes med for at implementerer frivillighedsstrategien i Bornholms Regionskommune. Af 

emner der drøftes kan nævnes: Nøglepersonernes rolle, medarbejdernes behov for mere viden i form af 

kurser omkring samarbejdet med frivillige, samarbejdet med FFB omkring Frivillig Fredag og brugen af 

den ny frivillighedsportal, frivilligbornholm.dk.  

Der er udarbejdet konkrete handleplaner for fire områder.  

Integration af flygtninge, hvor der er ansat en frivillighedsmedarbejder, er kommet langt. Grønne og 

sunde lokalområder har tradition for at inddrage civilsamfundet og deres handleplan er ligeledes godt 

på vej. Den rehabiliterende organisation og den åbne og inkluderende skole har udfordringer med at 

øge deres samarbejde med frivillige bl.a. pga. manglende ressourcerne. Fonds- og pulje ansøgninger 

kunne være løsningen på den udfordring. 

 

Et frivilligcenter var også en del af arbejdet i foråret 2017.  

FFB udarbejdede en positiv indstilling, bl.a. på baggrund af vores studietur til Holbæk og København 

(Enghave) i september 2016. 

Det digre værk blev sendt til direktionen og derfra videre til kommunalbestyrelsen.  

Direktionen kunne ikke umiddelbart anbefale at der ansøgtes om og etableredes et frivilligcenter. Hvis 

der var et politisk ønske herom, opfordredes kommunalpolitikerne til at tage det med i budgetforhand-

lingerne som et prioriteringsforslag. 

Hvis dette skete, forventedes FFBs forslag til videre proces at blive fulgt. 

Under budgetforhandlingerne var der dog ikke tilslutning til at tage forslaget med i budgettet for 2018. 

Vi har dog ikke tabt modet, og forsøger igen. 

 

Arbejdet med vores platform frivilligbornholm.dk har også krævet sit. 

Fra starten fik vi indhentet forskellige tilbud, som blev gennemgået og behandlet af bl.a. BRKs jurister, 

økonomer og IT-folk. 

Arbejdet med platformen gik til Mark Bjærgager, som har præsteret et stykke arbejde, som startede godt 

ud, men siden har givet nogle problemer. 

Jeg har, efter bedste evne, forsøgt at holde ham til ilden. 

Noget er lykkedes rimeligt hurtigt, mens andet har trukket noget mere ud.  

I september afholdt vi 2 workshops. Et for superbrugerne og et for almindelige brugere. Der var næ-

sten fuldt hus til det sidste. 



Omkring 40 foreninger har tilmeldt sig databasen, og kan derfor uploade events m.m. på hjemmesiden. 

Dette bliver forhåbentligt lettere med de nyeste tiltag. 

Noget af det, som har kostet tid og besvær er bl.a. at der fra starten var tale om 2 databaser, som nu er 

slået sammen til en, og så var der et ønske om hjælpetekster på 2 forskellige sprog til brug for vores 

flygtninge. 

Vi stod på et tidspunkt også over for et sagsanlæg om plagiering af en eller to andre platforme.  

Dette blev dog forhindret, da ordlyden på frivilligbornholm.dk er blevet ændret, og sagsanlægget er 

stoppet. 

Forhåbentligt kan vi nu snart komme ordentligt i gang med markedsføringen af siden, så den rigtigt kan 

komme i brug blandt både foreninger og frivillige og i kommunen. 

 

FFB var repræsenteret på Færgens Festdag på Travbanen. Vi fik markeret foreningen og snakket med 

potentielle nye medlemmer. 

Vi deltager for øvrigt gerne i arrangementer, hvor vi kan promovere FFB og vores virke. Hvis I afvikler 

arrangementer, hvor vi kan passe ind, så giv os gerne et praj. 

 

FFB var også en del af Frivillig Fredag i Aakirkebyhallerne fredag d. 29. september. 

Igen afviklet sammen med den årlige fondsmesse. 

Lasse Pedersen, ildsjæl fra Skævinge, åbnede dagen med en inspirerende snak om frivillighed i hans 

lokale idrætsforening. 

Efterfølgende har evalueringen vist, at der skal gøres mere for at promovere Frivillig Fredag, så gode 

ideer og aktiviteter forud for dagen efterlyses. 

Birgitte vil komme med et oplæg til, hvordan vi fremover kan arbejde med at udvikle dagen her på 

Bornholm. Og i den forbindelse vil der også være mulighed for at komme med input. Tænk jer allerede 

nu om, og find på gode ideer. 

 

I november deltog undertegnede, Lene og Birgitte i Frivilligrådets årsmøde som blev afholdt på Na-

tionalmuseet i København. 

En spændende dag med mange oplæg, workshops og alt for lidt tid til debat. 

 

FFB har fået ekstra arbejdskraft. 

Anette Rasmussen er via Sekretariatet på deltid knyttet til arbejdet med FFB og i første omgang med 

særlig fokus på udarbejdelsen af en foreningsoversigt, der kan knyttes til frivilligportalen. Anette arbej-

der fra sin hidtidige kontorplads på Rønne Bibliotek. 

 

FFB planlægger i år at afholde kurser for frivillige på Bornholm. bl.a. omkring rekruttering og fast-

holdelse af frivillige i foreningerne. 

Vi satser også på, at vores platform, frivilligbornholm.dk, kommer ordentligt i gang, og at alle de frivil-

lige, foreningerne og andre vil bruge den, så den kan blive en succes. 

Endelig vil vi arbejde videre mod at få et frivilligcenter på Bornholm. 

 

Slutteligt vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i løbet af året, takke Bente 

for den politiske opbakning og videreformidling blandt hendes politiske kolleger og endelig Niels, vores 

utrættelige sekretær og blæksprutte for god sparring og bistand til stort og småt. 

 

Dette var året der gik i kort form, hvis der skulle være behov for uddybning af nogle af tingene, så prøv 

at læse referaterne på BRKs hjemmeside. 


