
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

Af bestyrelsesmødet 18. september 2018 på Ullasvej 23, Rønne 

 

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

Afbud:  Bente Helms, Lene Koefoed, Karenbodil Madsen (suppleant) 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 6. august 2018 

Godkendt og underskrevet. 

3. Siden sidst 

a. Medlemssituation, status v/Niels 

Der er nu i alt 32 medlemmer, hvoraf de 10 er kommet til hen over sommeren og især efter ud-

sendelsen af nyhedsbrevet til foreningerne omkring 1/8. 

b. Økonomi v/Irene 

Der er aktuelt en saldo på ca. 206.000 kr. og siden sidst har der alene været en mindre regning i 

tilknytning til support-mailadressen ved frivilligportalen. 

c. Frivilligportal v/Steffen og Birgitte 

I forlængelse af observerede fejl og mangler fra flere sider er en del nu rettet op. Det i henhold 

til kontrakten nævnte medlemskartotek vil vi ikke rykke for her og nu, men vil foreslå det erstat-

tet af faciliteten til et foreningsregister. Under borger-til-borger delen er det endnu ikke alt, der 

fungerer. 

Steffen har besvaret en række spørgsmål fra Kommunikationsgruppen om bl.a. ambitionsni-

veauet for portalen, hvornår der ønskes en fuldt funktionsdygtig portal og spørgsmål omkring 

forlængelse af kontrakten. 

FFB’s ambitionsniveau er at få en portal, der virker og som foreningerne vil bruge. 

Her er vi forhåbentlig snart. Der arbejdes ihærdigt på sagen, men det er som at slukke en mose-

brand. Når ilden er væk det ene sted, popper den bare op et andet sted. Hvorvidt kontrakten 

skal forlænges udover det halve år, den allerede er forlænget, vil vi afvente at tage stilling til. 

Steffen vil få fjernet uaktuelle opslag og tilføje nogle gode historier. 

Kommunikationsgruppen opfordres til at definere hvad de synes der som minimum skal virke 

på portalen, før en større pr-indsats sættes i gang. Gruppen mødes 19/9-18. 

Bestyrelsen vil her og nu i sine nærmeste omgangskredse opfordre til at der tilføjes nye opslag 

på portalen. 

Onsdag 26/9 vil der være et indslag i TV2 Bornholm om portalen, hvor både Steffen og Birgitte 

medvirker. 

d. BRK budget 2019 følger for FFB v/Niels 

Forslaget om at bortspare funktionen som frivillighedskoordinator blev IKKE vedtaget, hvilket 

bestyrelsen tager til efterretning med glæde. 



 

e. Frivillighedsstrategien, status v/Birgitte og Niels 

En dagsorden omkring midtvejsevalueringen af strategien er på vej rundt til behandling i de po-

litiske udvalg og sluttelig kommunalbestyrelsen, forventelig 11/10. Handleplanen for grønne og 

sunde lokalsamfund arbejdes der nu aktivt på at komme videre med – konkret handler det om 

et ungdomsværested på Nordlandet. 

4. Frivillig Fredag 28. september 2018 

a. Aktiviteter i uge 39 v/Birgitte 

Der er planlagt i alt 12 forskellige aktiviteter, 12 forskellige steder og de annonceres i denne uge 

forskellige steder. Steffen sørger for opslag via facebook. (Se vedhæftet) 

b. Status for program og tilmeldinger v/Niels 

Der er 12 tilmeldte foreninger og institutioner. Vi bestræber os på at få flere med. (se vedhæftet) 

Programmet er nu på plads, efter nogle småjusteringer undervejs. (vedhæftes) 

c. Scene-indslag, status v/Niels 

Fire indslag er på plads:  

• Internationalt indslag v/South Baltic kontaktpunktet m.fl. 

• Flygtninge og integration v/BRK Integrationsafdeling og Bornholmske flygtningevenner 

• Smart træning v/DGI Bornholm 

• Line dance v/Blue Jeans 

d. Rickshaw race, status v/Birgitte 

Der holdes ikke en konkurrence, men der vil være 3 cykler og 3 ryttere, som er trænet i at cykle 

dem. En rickshaw opstilles i Hal B, hvor der gøres opmærksom på muligheden for at prøve cyk-

lerne ude ved stadion. Det vil også blive annonceret fra scenen. 

5. Kurser i uge 41 

a. Tilmeldinger v/Niels 

Der er 2 tilmeldte, begge til mandag 8. oktober. 

b. Behov for annoncering og PR v/Birgitte 

Der annonceres i kommende uge i Rytterknægten og Bornholms Tidende, samt ved opslag via 

facebook og  i forbindelse med Frivillig Fredag. Birgitte følger op.  

 

6. Næste møde, tid og sted:  

Tirsdag 6. november fra kl. 15-17 i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Niels indkalder. 

7. Eventuelt: - 

 

To-do liste • Frivilligportalen, opfølgninger (Steffen og Kommunikationsgruppen 

• Opslag for aktiviteter i uge 39 (Birgitte og Steffen) 

• Finde flere foreninger til at præsentere sig 28/9 (hele bestyrelsen) 

• Opslag for kurser i uge 41 (Birgitte, Niels og Steffen) 

• Indkaldelse til næste møde inkl. booking af mødelokale (Niels) 

 

 


