
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

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

Til stede: Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Birgitte Eybye, Birthe Petersen, Bente Helms, Jan Kjers-
gaard, Anette Rasmussen og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud fra: Irene Dunker 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 30. januar 2019: Godkendt og underskrevet 

3. Godkendelse af protokol for repræsentantskabsmødet 26. marts 2019: Godkendt. 

4. Siden sidst 
a. Repræsentantskabsmødet 26/3-19, evaluering: 

Enighed om at det var et godt møde. Navneskilte vigtige fremover. 

 Informationsmøde om § 18 midler, dialog med Social- og Sundhedsudvalget mm v/Birgitte 
BRK tager gerne imod feed-back fra de sociale foreninger og FFB om § 18-midlerne og for-
slag til hvordan BRK kan hjælpe de sociale foreninger. 
Det blev besluttet at FFB indkalder til et møde med de sociale foreninger onsdag 4. septem-
ber fra kl. 19.00. Anette booker mødesal på Rønne Bibliotek. Hvis problem, finder hun 
sammen med Niels en anden aften i første del af september. 
Birgitte orienterer om erfaringer med § 18-midler fra andre kommuner. 
Niels orienterer om andre fondsmuligheder. 

 
b. Medlemssituation, nye medlemmer: Bornholms Forsvarsmuseum, Fællesrådet for foreninger i 

Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale, samt Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv. 
 

c. Frivilligportal, status v/Steffen og Birgitte: Der er aftalt samarbejde med Frank Eriksen om 
PR og markedsføring af portalen. Han sørger også for i samarbejde med Mark om at forbedre 
portalens design. Steffen kontakter Louise Krogsriis omkring afholdelse af et møde med øens 
eventmagere, hvilket blev aftalt under Frivillig Fredag i 2018. 
 

d. Det Mobile Frivillighedskontor v/Steffen og Birgitte 
Tre af de fire møder har været rigtig gode og viser at der er et behov, hvor det mobile Frivillig-
hedskontor fortsætter til efteråret, fire nye steder. I Allinge mødte ingen op, men tiden blev af 
teamet brugt på andre vigtige sager. 
På Folkemødet er der aftalt et møde med Frederik Boll fra Ingerfair. Birgitte finder et møde-
sted. Torsdag eftermiddag og Sind Bornholms værested i Vestergade blev foreslået. 
 
 
 



e. Foreningshus, Østre Skole v/Steffen: 
Brev afsendt til borgmester, der har sendt et svar. Brevets indhold er også formidlet via Born-
holms Tidende. Østre Skole er sat til salg, og når placering af kulturhus og andre ungeformål er 
på plads i Dams Gård, vil det blive vurderet om der er plads til yderligere, jf. borgmester. 
Også Elværket og andre steder i Rønne er nævnt som muligheder for et foreningshus. 
For FFB har det været vigtigt at sikre sted til de foreninger, der er opsagt på Almegårds kaserne 
og her er behovet ved at være løst. Dernæst har det været vigtigt for FFB at pege på ønsket om 
et frivillighedscenter, jf. tidligere fremsendt forslag til kommunalbestyrelsen. Vi afventer udvik-
lingen, inden vi foretager os yderligere. 
 

f. Frivilligraadets Årsmøde 20/3-19: Ingen fra Bornholm deltog. Vi har modtaget en indbydelse 
fra COK til arrangementet Frivillighed 2019, der afholdes den 23/9 i Roskilde. Program følger 
senere. Det falder sammen med Social- og Sundhedsudvalgets dialogmøde med sociale forenin-
ger. Vi afventer programmet og ser om nogen fra FFB har mulighed for at deltage. 
Forhåndstilmelding via https://www.cok.dk/frivillighed2019 
Nyhedsbrev: Hold dig fagligt opdateret og få information om relevante kurser, uddannelser, 
konferencer og events ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev Hold mig opdateret. 
 

g. Andet: - 
 

5. Kurser 2019 v/Steffen og Birgitte 
a. Kassererkursus 27. april: 

36 deltagere. Mange positive tilbagemeldinger både under og efter kurset. Bør gentages, enten til 
efteråret eller senere. 

b. Kursus for vågekoner 6. juni: 
Tovholder er Alice Pauck fra Røde Kors på Bornholm. Der afholdes netværksmøde 6. maj, 
hvortil pressen også er indbudt. De håber på at kunne rekruttere nye vågekoner. 

c. Uddannelse i demenstræning 28-29. september: 
DGI Bornholm er arrangør og spørger FFB om at støtte økonomisk, så der også kan være del-
tagere, som ikke er medlem af DGI. Bestyrelsen besluttede at bevilge 440 kr. pr. deltager, for op 
til 10 deltagere. Det sikrer at prisen svarer til DGI-deltagere. 

 
6. Frivillig Fredag 27. september 2019 v/Niels 

a. Sted: Campus Bornholm er forespurgt, svar afventes. 
b. Taler: Joan Stubkjær Schmidt, Hauge GIF – ansvarlig for de frivillige under Herrernes Hånd-

bold VM i Herning januar 2019 
c. Program i øvrigt: Ansvaret for program for scenen inkl. åbningstale og prisoverrækkelse samt 

foreningsmessen ligger hos FFB. Ansvaret for fondsmesse og workshops ligger hos Fundraiser-
teamet. Niels er overordnet tovholder, herunder med kontakt til Campus Bornholm. Så snart 
stedet er bekræftet, indkalder Niels til et planlægningsmøde med Steffen og Birgitte, samt ind-
kalder forslag fra den øvrige FFB bestyrelse. Niels rykker Fritids- og Kultursekretariatet for svar 
om Kultur- og Idrætsprisen også kan overrækkes Frivillig Fredag.  

 
7. Næste møde, tid og sted: Tirsdag 13. august kl. 16-18 på Rønne Bibliotek. 

 
8. Eventuelt 

Kommunen faciliterer i øjeblikket møder med patientforeninger, som gerne vil danne et netværk. 
Gruppen mødes igen til efteråret for at drøfte hvordan og under hvilken form patientforeningerne 



skal fortsætte deres samarbejde. De ønsker at indgå som en gruppe under FFB, og trække på FFB 
f.eks. til at holde kurser. Bestyrelsen godkendte dette og Steffen vil til deres næste netværksmøde 
orientere om FFB samt ”Dette kan vi hjælpe med” 
I henhold til en BRK vejledning skal der hentes straffeattest for frivillige indenfor flere af de områ-
der i kommunen, der inkluderer frivillig arbejdskraft. Birgitte har været i kontakt med BRK’s jurister 
omkring afgræsning. Svaret formidles, så snart det foreligger. 

 
To-do liste  Booking af mødelokale på Rønne Bibliotek til informationsmøde 4/9 med 

sociale foreninger omkring § 18-midler mm. (Anette) 

 Kontakt til Louise Krogsriis om afholdelse af et møde med øens eventma-
gere (Steffen) 

 Aftale om tid og sted for møde med Frederik Boll under Folkemødet (Birgit-
te) 

 Rykke Fritids- og Kultursekretariat omkring Kultur- og Idrætspris (Niels) 

 Indkalde til planlægningsmøde fr Frivillig Fredag, samt input (Niels) 

 Formidling af svar fra jurist omkring straffeattester (Birgitte) 
 
 
Referat v/Niels 


