
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

Af bestyrelsesmødet den 13. august 2019 på Rønne Bibliotek 
 

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

Afbud fra: Birthe Petersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt  

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

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, nye medlemmer v/Niels: Handicap Idrætsforening Bornholm. 
b. Økonomi v/Irene: Kassebeholdning pr. 12/8 er 258.296,08 kr. 
c. Frivilligportal, status v/Steffen: Startsiden vil blive ændret, så de 4 hovedområder bliver mere 

synlige, ligesom borger-til-borger faciliteten vil blive mere synlig. Nu 72 registrerede brugere. 
Kampagne indledes nu. 

d. Det Mobile Frivillighedskontor v/Steffen og Birgitte: 17/9 i Multihuset, Østerlars; 3/10 i 
Nexø; 7/11 i Nylars og 5/12 i Hasle. Der arbejdes på at vi kan bruge BRK’s valgbus. 

e. Skriv til SSU ang. Dialogmøde om §18-midlerne og dialogmøde v/Steffen: Udvalget har 
indbudt til dialogmøde 26/8 kl. 13-14. Fremover foreslår FFB bestyrelsen at disse dialogmøder 
placeres på et senere tidspunkt af hensyn til de foreningspersoner, der er på arbejde – eller end-
nu bedre, at disse dialogmøder lægges i tilknytning til den årlige Frivillig Fredag, således at der 
både er plads til et konkret dialogmøde, men også til at udvalgets medlemmer kan møde de 
mange foreninger på øen. 
Omkring § 18-midlerne ønsker FFB-bestyrelsen at der fortsat afsættes midler til nye initiativer, 
ligesom der synes at være behov for at ansøgning gøres teknisk mindre indviklet. Steffen udar-
bejder et oplæg herom, der inden mødet rundsendes til bestyrelsen. 

f. Møde med Musikhuzet 13/8: Steffen, Birgitte og Niels deltog. Musikhuzet foreslår at Kultur-
butikken på Store Torv, Rønne, også benyttes til en frivilligformidling. Der foreslås oprettet en 
deltidsstilling som tovholder for dette. Forslaget falder lidt i tråd med nogle af de tanker, der lå 
bag FFB’s forslag til et frivillighedscenter, men finansiering af et sådant tiltag vurderes for nu-
værende urealistisk. Hvad skaffer frivillige – portal, butik? Hellere satse på det mobile frivillig-
hedskontor. Foreningerne bør spørges om behov og ide. Samspil med portal er vigtigt. Kan fri-
villighedskonsulent eller Anette mon placeres i kulturbutikken nogle af deres arbejdstimer? 
Niels rundsender Musikhuzets forslag til bestyrelsen. Steffen, Birgitte og Niels arbejder videre 
med et forslag til videre afklaring og stillingtagen, på grundlag af de indkomne kommentarer. 

g. Andet: - 
 
 
 



4. Kurser 2019 v/Steffen og Birgitte 
a. Kursus for vågekoner 6. juni blev vel gennemført, med 18 deltagere. 
b. Kursus for demensvenlige foreninger gennemføres i DGI-regi 25-26/9 og Musikhuzet har fore-

slået et kursus for mellemledere i foreninger, med fokus på frivillige. Noget de selv med godt 
resultat har gennemført. 
 

5. Frivillig Fredag 27. september 2019 kl. 13-17 v/Niels 
a. Sted: Campus Bornholm er på plads 
b. Taler: Joan Stubkjær, Hauge GIF – transport og overnatning er på plads. 
c. Program i øvrigt: Overrækkelse af frivillighedspris er på plads og forestås af formanden for 

Social- og Sundhedsudvalget. Yderligere indslag fra scenen drøftet. Slots- og Kulturstyrelsen gi-
ves mulighed for at præsentere to af deres programmer ”Et Kreativt Europa” og ”Europa for 
Borgerne”. Niels undersøger mulighederne for indslag af Campus kor. Irene undersøger mulig-
heder for DGI-indslag om sang, dans mv. Forslag om ’Speakers Corner’ med korte indslag fra 
scenen. Andre forslag sendes til Niels, der aftaler fordeling i program med Steffen. 
Workshop ”Fra verdensmål til hverdagsmål” er under forberedelse af Fundraiserteamet. 
Niels kontakter Campus omkring brug af elevator og anvisning af parkering. 
Indkaldelse er rundsendt til FFB’s medlemsorganisationer v/Niels og til Frivilligportalens regi-
strerede foreninger v/Anette. Fonde vil nu blive kontaktet v/Niels. 

d. Steffen har registreret eventen på Frivillig Fredag-portalen 
 

6. Næste møde, tid og sted: Torsdag 19. september kl. 15-17 på Rønne Bibliotek. Afbud fra Irene. 
 

7. Eventuelt: - 
. 

 
To-do liste  Brug af valgbus til det mobile frivillighedskontor (Niels) 

 Oplæg om brug af § 18-midler – til bestyrelsen først og dernæst dialogmøde 
den 26/8 v/Steffen 

 Oplæg til stilllingtagen til forslag fra Musikhuzet (Steffen, Birgitte og Niels) 

 Frivillig Fredag: Kontakt til Campus om brug af elevator og anvisning af 
parkering v/Niels 

 Frivillig Fredag: Planlægning og aftaler for sceneindslag v/Steffen og Niels 

 Frivillig Fredag: Udsendelse af opslag til foreninger og registrering til for-
eningsmesse v/Anette 

 Frivillig Fredag: Udsendelse af opslag til fonde + registrering v/Niels 

  
 
 
Referat v/Niels 


