
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

Af bestyrelsesmødet 16. maj 2018 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne 

 

Til stede:  Steffen Gerdes, Bente Helms, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Lene Koefoed, Bir-
the Petersen, Jan Kjersgaard, Karenbodil Madsen (suppleant) og Niels Chresten Ander-
sen (referent) 

Afbud:  Ingen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 31. januar og 7. marts 2018 

Gennemgang af to-do-listen. Begge protokoller godkendt og underskrevet. 

3. Godkendelse af protokol for repræsentantskabsmødet 7. marts 2018 

Taget til efterretning. Referent og dirigent skal underskrive protokollen. 

4. Siden sidst 

a. Medlemssituation, status ved Niels: Bornholms Veteran Forum (BVF) og Red Barnet er nye 
medlemmer, nu i alt 22 medlemmer. Tilmeldingsformular lagt på FFB-hjemmesiden. Der arbej-
des på at sikre, at tilmeldinger modtages direkte af FFB-sekretariatet. 

b. Økonomi, status ved Irene: 
Bilag omdelt. Udgifter på 2.580 kr. i 2018 og en saldo pr. 15. maj 2018 på 71.819,26 kr. 
Driftstilskud for 2018 skulle være på vej. 

c. Kurser om persondataforordningen 14. maj, evaluering: 
Det gav lidt mere afklaring og især godt med henvisningen til DGI’s materiale. Samlet deltog 50 
personer, de fleste fra idrætslivet. Steffen afventer svar fra Mark om portalen lever op til de nye 
krav. Niels har sendt power point præsentationen til de deltagere, der har ønsket det – og fået 
den lagt på FFB’s hjemmeside. 

d. Kurser i øvrigt, status v/Birgitte: 
Et par kurser ”Rekruttering og fastholdelse af frivillige” med CFSA er planlagt til uge 41, fra kl. 
9-15. Datoer afklares og meldes ud senere. 
FFB betaler overnatning til underviser + udgifter til det ene kursus. Det andet finansieres via 
CFSA. Annoncering ultimo september, herunder via facebook og hjemmeside. Annoncering 
også ved Frivillig Fredag/fondsmesse 28. september. Der kan maksimalt tilmeldes én deltager 
pr. forening. 
 

5. Frivillig-portalen 
a. Vejledning udarbejdet af Mette Bisgaard Olesen/Ditte Dideriksen 

Steffen oplyste, at der endnu mangler enkelte rettelser af portalen, ligesom udgaven med de to 
ekstra sprog er forsinket. Det er vigtigt at portalens basale funktioner virker, før vi går mere ud 
med PR. Steffen følger op i forhold til Mark. 

b. Status for PR-indsatsen ved kommunikationsgruppen 
500 plakater og 2.000 visitkort er sendt i trykken og leveres til FFB-sekretariatet. Er godkendt af 
Steffen, Birgitte og Mette fra kommunikationsgruppen. 
Birgitte spørger Anette Rasmussen (Sekretariatet) om hjælp til PR i forhold til foreningslivet, og 
når portalen er helt på plads, sendes pressemeddelelse. 



c. Foreningsregistret: Steffen kontakter Mark om at lave en facilitet med ”Foreningsregister” 
d. Andet: Det er vigtigt at kommunen også benytter portalen. 

 
6. Frivillig Fredag 28. september 2018 

Med kobling til fondsmesse og i år evt. udvidet med plads til foreningsstande. 
Birgitte oplyste, at der også i år og fremadrettet, under hensyntagen til ressourcer i de enkelte afde-
linger, er givet grønt lys for aktiviteter i ugen med Frivillig Fredag. 
 
Niels orienterede om, at der er sikkerhed for lokaler i Aakirkeby-Hallerne, men at svar endnu afven-
tes om muligheden for at benytte Hal B. Her vil prisen være på ca. 4.000 kr. + evt. tillægsydelser til 
klargøring med borde og stole mv. Det vil sige ca. 2.500 kr. mere end i 2017, plus tillægsydelser. 
Det blev foreslået at foreninger ved tilmelding forpligter sig til at betale 200,00 kr., hvis de alligevel 
ikke dukker op. 
Et ’Speakers Corner’ blev også foreslået, til benyttelse efter aftale på dagen. 
Overrækkelse af Frivillighedspris igen i år, og Niels undersøger om overrækkelse af Kultur- og 
Idrætsprisen ønskes overrakt ved samme lejlighed. 
En fest til anerkendelse af frivillige? Birgitte indhenter eksempler fra andre kommuner. 
TV2 Bornholm uddeler pris for ”Fantastiske Fællesskaber” vistnok også den 28/9. Niels kontakter 
dem for at afdække evt. mulighed for at koble dette til Frivillig Fredag. 
Forslag til åbningstaler drøftet. Årets tema er ’Sammen er vi seje’ med fokus på frivilliges betydning 
for det lokale foreningsliv. Enighed om at finde en åbningstaler fra Hasle. Steffen følger op. 
Niels orienterede om fondsmessen, hvor fundraiserteamet arbejder på en række seminarer med fo-
kus på bl.a. iværksætteri, Bright Green Island og uddannelser/ungdom. Forslag til seminarer er vel-
komne og gives til Niels. 
Der var enighed om i år at gøre en del mere ud af PR for Frivillig Fredag og fondsmessen. 
 

7. Næste møde: Mandag 6. august fra kl. 15.30-17.30 i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne 

8. Eventuelt: 
Birgitte m.fl. orienterede om et CFSA webinar 8. maj for BRK-medarbejdere om kommunens sam-
arbejde med frivillige. Et godt webinar, herunder at det blev overværet i fællesskab. 

 

To-do liste • Repræsentantskabsmødet: protokol til underskrift (Niels) 

• Tilmeldingsfunktion på hjemmesiden: Det skal sikres, at tilmeldinger går 
direkte til FFB-sekretariatet (Niels) 

• Datoer for kurser i uge 41 skal endeligt aftales og meldes ud, samt annonce-
res ultimo september (Birgitte og Niels) 

• Portalen: Kontakt til Mark om sidste rettelser, de to ekstra sprog og indlæg-
gelse af en facilitet for ”Foreningsregister” (Steffen) 

• Portalen: Kontakt til Anette R. om PR i forhold til foreningslivet (Birgitte) 

• Portalen: Pressemeddelelse når den er helt på plads (Steffen) 

• Frivillig Fredag: Kontakt om Kultur- og Idrætsprisen (Niels) 

• Frivillig Fredag: Kontakt til andre kommuner om fest for frivillige (Birgitte) 

• Frivillig Fredag: Kontakt til Hasle Byting (Steffen) 

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

 


