
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet 6. november 2018, Ullasvej 23, Rønne 

 

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

Afbud fra: Bente Helms og Lene Koefoed 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 18. september 2018 

Godkendt, underskrevet og gennemgang af to-do-listen 

3. Siden sidst 

a. Medlemssituation v/ Niels 

Siden sidste møde er indmeldt Bornholms Diabetes Forening og Bedre Psykiatri Region Ho-

vedstaden, så der nu er i alt 34 medlemmer. Niels forsøger at lægge medlemsoversigten, så den 

kan downloades fra hjemmesiden. 

b. Økonomi v/ Irene 

Dags dato 197.859 kr. på kontoen. Der ventes regninger for kurset 8/10 (Birgitte tjekker) og 

annoncering i forbindelse med Frivillig Fredag (Niels fremsender faktura). 

c. Frivilligportal v/Steffen 

Nu 47 registrerede foreninger på portalen. Opslag er rettet, så de nyeste nu står øverst. Steffen 

rykker for yderligere rettelser af portalen. 

d. Frivillighedsstrategien, status v/Birgitte og Niels 

Møde indkaldt 10/12-18 med nøgleaktører, så vi kan afklaret udestående spørgsmål til at sikre 

et mere fuldstændigt overblik over kommunens lokaler og muligheder for at låne dem. 

Handleplan for grønne og sunde lokalsamfund: Niels følger op i forhold til arbejdet med Hel-

hedsplanen for Allinge ved Gugga Zakariasdottir. 

Frivilligcenter: Regeringen har i Civilsamfundsstrategien lagt op til at alle kommuner bør have et 

frivilligcenter. Lederen af AOF Bornholm har foreslået at et center kan placeres på Østre Skole. 

FFB afventer yderligere, inden der tages stilling til evt. at genoptage sagen. 

Birgitte og Niels arbejder på at tilbyde åben rådgivning f.eks. en gang om måneden, evt. på 

Rønne Bibliotek – og om muligt også med Steffen til stede. Det blev foreslået at overveje at 

lægge denne mulighed også andre steder på øen. 

e. Andet: Enighed om at der bør sendes et medlemsbrev ud før jul (julebrev), og efter at vi har da-

to og sted klar for næste repræsentantskabsmøde. Steffen udarbejder et oplæg, og klargør brevet 

sammen med Birgitte. Udover repræsentantskabsmødet kan der også indkaldes ideer til kurser 

og orienteres om den åbne rådgivning. 

Det bør tilbydes Anette på biblioteket at blive superbruger på portalen. Birgitte kontakter. 

 

 



4. Frivillig Fredag 28. september 2018, evaluering 

Evaluering af SIND Bornholm modtaget. God oplevelse at være samlet i salen, godt at møde andre 

og fint arrangement med at vise frivilligheden frem. Desværre for få tilskuere/borgere, men vigtigt 

at holde fast i Frivillig Fredag i salen. 

 

Bestyrelsen ønsker at Frivillig Fredag arrangementet næste år forsøges lagt på Campus Bornholm, 

og herunder at inddrage de studerende, f.eks. med at producere videoklip om frivillighed. 

Enighed om at tidsrammen nogenlunde bør være som hidtil, fordi der så tages hensyn både til, der 

deltager som led i deres arbejde, deltagelse af de studerende og de, der først kan deltage efter ar-

bejdstid. Evt. kan tidsrammen flyttes til kl. 12-16 eller kl. 14-18. 

Konceptet med aktiviteter fra scenen, fonds- og foreningsmesse er i udgangspunktet ok, men der er 

brug for flere aktiviteter fra scenen og gerne flere fælles aktiviteter undervejs i programmet – på 

grundlag af det givne tema for Frivillig Fredag. Det kan være videoklip, en tale, en sang og andet. 

Prisoverrækkelse bør placeres senere i programmet. Fra kl. 15.00 kunne serveres pølsehorn mm. og 

endelig kan der i den sidste del af programmet være en paneldiskussion mellem politikere, frivillige 

m.fl. – evt. som erstatning for dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget, der planlægges man-

dag i samme uge. Dette dialogmøde kunne så peppes op og formodentlig samle flere deltagere. 

Overrækkelse af kultur- og idrætsprisen foreslås fortsat flyttet til Frivillig Fredag. 

Økonomi: Annonceudgift på 4.226,25 kr. inkl. moms betales af FFB. 

5. Kurser i uge 41 

Evaluering: 18 deltagere, kursus tirsdag aflyst. Stor tilfredshed blandt deltagere, dog for lidt for lang 

tid med undervisning/enetale. Der kunne godt være lidt mere variation i programmet. 

 

6. Repræsentantskabsmøde 

Tirsdag 26. marts, alternativt torsdag 21. marts.  Irene kontakter DGI-Hallen, herunder om forplej-

ning. Jan kontakter Karen-Margrethe Hansen som gæstetaler. 

 

7. Næste møde, tid og sted: 

Mandag 28. januar 2019 fra kl. 15.00. Niels indkalder. 

 

8. Eventuelt: - 

 

To-do liste • Hjemmesiden, medlemsoversigt lægges så den kan downloades (Niels) 

• Tjek af udlæg for kurset 8/10-18 (Birgitte) 

• Faktura for annoncering af Frivillig Fredag (Niels) 

• Julebrev til medlemmerne, herunder indkalde kursusideer (Steffen og Birgitte) 

• Kontakt til Anette på biblioteket om at blive superbruger til portal (Birgitte) 

• Frivillig Fredag 2019: Kontakt til Campus Bornholm (Niels) 

• Frivillig Fredag 2019: Inkludere overrækkelse af Kultur- og idrætspris (Niels) 

• Rep-møde: Kontakt til DGI-Hallen, herunder om forplejning (Irene) 

• Rep-møde: Kontakt til Karen-Margrethe Hansen som gæstetaler (Jan) 

• Næste møde: mødelokale mv. bookes (Niels) 

 


