
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

Af bestyrelsesmødet den 30. januar 2019 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne 

 

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

Afbud fra: Jan Kjersgaard og Bente Helms 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 6. november 2018: godkendt og underskrevet 

3. Siden sidst 

a. Medlemssituation, nye medlemmer: Hjerteforeningen Bornholm, Natteravnene Rønne, Born-

holms Golf Klub, KOL Trygluft Bornholm og Foreningen Folkemødet. 

Røde Kors har oplyst at de ville melde sig ind i FFB. Lene følger op. 

 

b. Økonomi v/ Irene: Bilag omdelt. Færre udgifter end budgetteret til sekretariatsfunktion, Frivil-

lig Fredag, mødeforplejning, repræsentantskabsmøde, kontorhold og portal. Ingen udgifter til 

kurser/møder ovre, men flere udgifter til kurser for frivillige på Bornholm end budgetteret. 

Samlet set udgifter på knap 50.000 kr. mod budgetteret 58.000 kr. Kassebeholdningen er der-

med steget til 176.561,63 kr. 

Budget 2019: enighed om at tilpasse/reducere sekretariatsfunktionen til 20.000 kr., at øge Frivil-

lig Fredag til 20.000 kr. ved at gøre mere ud af arrangementet i år, at reducere kurser/møder ov-

re til 10.000 kr., fastholde mødeforplejning på 2.000 kr. og repræsentantskabsmødet på 10.000 

kr., reducere kontorhold til 5.000 kr. og øge udgifter til kurser på Bornholm til 25.000 kr. Porta-

lens toårige kontrakt udløber i år og der skal fremover betales årligt ca. 75.000 kr. til driften. Det 

skal vi dog have forhandlet om. Der er dog brug for at vi gør en del mere ud af at få portalen 

markedsført, hvorfor der i budgettet afsættes i alt 100.000 kr. til drift og markedsføring. Det gi-

ver et samlet budget på 183.000 kr., hvilket betyder at der tages ca. 30.000 kr. af egenkapitalen. 

 

c. Frivilligportal, status v/Steffen: Der er nu 55 registrerede foreninger/organisationer. Anette på 

biblioteket har fået adgang til portalen som administrator, men det er fortsat alene Steffen og 

Birgitte, der kan godkende registrering af nye foreninger. Steffen vil snart tage kontakt til Mark 

omkring driftsaftale for det kommende år. 

 

d. Det Mobile Frivillighedskontor v/Steffen og Birgitte 

Der var første gang (Rønne) to besøg og der er allerede indtegnet 4 besøg til næste gang, som 

foregår i Aakirkeby 7/2. Her vil TV2 Bornholm også lave et indslag. Der arbejdes for informa-

tion om de planlagte frivillighedskontoret via BRK hjemmeside mv. og Birgitte vil formidle vo-

res opslag til Aakirkeby-nu hjemmesiden (v/Søren Wolff). 

 



e. Dams Gård som nyt kulturhus – frivilligcenter? v/Lene og Steffen: 

BRK har købt Dams Gård for at etablere et kulturcenter for bl.a. kulturskolen og ungdom. Bl.a. 

AOF Bornholm har foreslået at BRK beholder Østre Skole og her indretter et foreningernes 

hus. Der er et behov efter at en række foreninger nu mangler lokaler efter at lejemål er opsagt 

på kasernen. Spørgsmålet er om situationen gør det relevant igen at pege på FFB’s forslag om at 

oprette et frivilligcenter. Det passer godt med regeringens civilsamfundsstrategi, hvorefter alle 

kommuner opfordres til at have et frivilligcenter. Steffen sender en mail til borgmesteren, hvor 

han gør opmærksom på forslaget om et frivilligcenter og opfordrer til, at der i de aktuelle planer 

indtænkes de funktioner, der hører til et frivilligcenter: rådgivning og hjælp til foreninger om-

kring lokaler, fondsøgning, forsikringsregler, dagpengeregler for frivillige mm. 

 

f. Andet: 

Foreningen Folkemødet har henvendt til FFB med ønske om et strategisk partnerskab målrettet 

unge frivillige, herunder rekruttering, kurser og andre tiltag. Steffen takker ja til forslaget. 

 

4. Repræsentantskabsmødet 26. marts 2019 fra kl. 18.00 

a. Sted: Stalden, Torneværksvej 20, Rønne 

b. Taler: Claus Clausen, Viking 

Steffen, Birgitte og Lene er valg – alle modtager genvalg. Som suppleanter er Karenbodil og Doris 

på valg. Uklart om sidstnævnte genopstiller. Irene kontakter Lars Greve om at genopstille som revi-

sor. 

Forplejning: Irene kontakter Anders Knudsen om at levere varm mad og kage til kaffen. Steffen 

sørger for drikkelse til maden + kaffe/te. Irene kontakter Inger Hansen om at hjælpe med mad og 

opvask mm. 

 

5. Kurser 2019, herunder kursus for kasserere v/Steffen og Birgitte 

Der er kommet ønske om et kursus for kasserere og det foreslås lagt i april, efter at forårets general-

forsamlinger er overstået. Oplæg godkendt, som Steffen og Birgitte arbejder videre med. 

Der er modtaget en henvendelse om et kursus for Vågekoner m/k, der frem til 25/2 vil kunne an-

søges via Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Birgitte kontakter Røde Kors, der som de 

eneste på Bornholm har vågekoner. 

 

6. FFB undergrupper, til at mødes om fællesemner mm. v/Birgitte 

Et forslag om at arrangere møder mellem faglige undergrupper som f.eks. foreninger, der arbejder 

med integration, patientgrupper osv. Enighed om at foreningerne allerede har rigeligt med aktivite-

ter, hvorfor der ikke arbejdes videre med dette forslag. 

 

7. Frivillig Fredag 27. september 2019, sted og prisoverrækkelser v/Niels 

Birgitte og Niels arbejder videre med at arrangementet i år placeres på Campus Bornholm, og vil 

være opmærksomme på udfordringen med parkering. Forslag til åbningstaler: Koordinatoren for de 

14.000 frivillige ved VM i håndbold i Herning, alternativt Vibe Klarup Voetmann (tidl. Formand 

for Frivilligrådet og nu medlem af Foreningen Folkemødets bestyrelse). Bliver det sidstnævnte fore-

slås også et praktisk med Flemming Bærnthsen (fodboldtræner) og Kirsten Schmidt (Telefonstjer-

nen, Allinge). Yderligere forslag efterlyses ved repræsentantskabsmødet – Niels sætter punkt på 

dagsordenen. 

 



8. Næste møde, tid og sted: Aftales i forlængelse af repræsentantskabsmødet 26/3. Steffen og Niels 

kommer med forslag til en årsplan/datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

 

9. Eventuelt 

Magasinet Rundt på Bornholm arrangerer en overrækkelse af en social pris 21/2 i Musikhuzet, lige-

som der senere vil overrækkes en tilsvarende pris i Bellahøjcentret. Erindringscenter Bornholm er 

indbudt til begge prisoverrækkelser, hvor den sidstnævnte foregår på engelsk. 

Birgitte oplyste at BRK har taget initiativ til sammen med DGI om gennemførelse af en landsdæk-

kende workshop 21/2 for demensvenlige foreninger. 

 

 

 

To-do liste • Røde Kors tjekkes omkring medlemskab af FFB (Lene) 

• Revision af regnskab og tjek af revisors genopstilling (Irene) 

• Fortsat driftsaftale for frivillighedsportalen (Steffen) 

• Kontakt til borgmester om Dams Gård/kulturcenter mm. (Steffen) 

• Bestilling af mad og kage til repræsentantskabsmøde (Irene) 

• Indkøb af drikkevarer inkl. kaffe/te til repræsentantskabsmøde (Steffen) 

• Kursus for kasserere (Birgitte og Steffen) 

• Kursus for Vågekoner m/k, kontakt til Røde Kors (Birgitte) 

• Aftale med Campus Bornholm om Frivillig Fredag (Birgitte og Niels) 

• Kontaktdata på tovholder i Herning for frivillige ved VM (Niels) 

 


