
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

Af bestyrelsesmødet den 28. november 2019 på Rønne Bibliotek 
 

Til stede: Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Irene Dunker, Bente Helms, Birgitte Eybye Nielsen, Bir-
the Petersen, Jan Kjersgaard, Anette Rasmussen og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud fra: Karenbodil Madsen (suppleant) 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 19. september 2019: Godkendt og underskre-

vet 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation: Niels oplyste at der er kommet 10 nye medlemmer, så det samlede med-

lemstal nu er på 55. Hjemmesiden opdateres snarest. 
b. Økonomi v/Irene: Eftersendes. 
c. Det Mobile Frivillighedskontor: Birgitte orienterede fra seneste besøg i Nylars, desværre 

uden nogen besøgende trods god omtale i TV2 Bornholm et par dage forinden i udsendelsen 
Mellem Os med Steffen og Birgitte. Irene erstattede Steffen og tiden blev anvendt til planlæg-
ning af det mobile frivillighedskontor i første halvår 2020: Klemensker, Østermarie, Tejn og 
Snogebæk. Næste besøg er i Hasle på det gamle rådhus torsdag den 5. december. 

d. BRK budget 2020: Steffen orienterede om at det lykkedes at fastholde frivillighedskonsulen-
ten, men driftstilskuddet til FFB blev reduceret med 60.000 kr. til frem over ca. 100.000 kr. år-
ligt.  

e. Andet: Birgitte oplyste at BRK er blevet medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Der var 
enighed om at FFB ikke skal søge medlemskab. 

 
4. Frivillig Fredag, evaluering 

a. Sted og lokalemæssige rammer, teknik, forplejning, parkeringsforhold og tidsramme: 
Der var for lidt bordplads og da det ikke var muligt at sætte flere borde ind, er hallen på Cam-
pus Bornholm for lille. Det var heller ikke optimalt for bevægelseshæmmede, ligesom parke-
ringsforholdene ikke er optimale. Der var for få besøgende. Der var nogen unge fra Campus 
med i begyndelsen, men samlet set var fordelen ved en placering på Campus for ringe. 
De øvrige forhold var ok. Der var enighed om hurtigt at gennemføre en spørgeskema-
undersøgelse blandt de deltagende foreninger. Bente sender forslag til spørgsmål og Birgitte 
nogle supplerende spørgsmål. Steffen og Niels samler spørgeskemaet og Anette bistår med at 
udsende til deltagerne i foreningsmessen.  
Ligeledes tages arrangementet op til drøftelse på næste repræsentantskabsmøde. 
Det blev besluttet at flytte arrangementet til Rønne Idrætshal næste år, hvor der er større plads. 
Niels følger op med henblik på reservation. 
 



b. Indhold, gæstetaler, sceneprogram: 
God gæstetaler, men flere indslag fra scenen ’druknede’ på grund af støjen i hallen. Der bør der-
for alene være sceneprogram først og sidst i programmet, herunder overrækkelse af priser. 
Gæstetaleren næste år må godt være lidt mere kendt, for herigennem at tiltrække flere gæster. 
Steffen og Niels kontakter formanden for JUFU-udvalget med opfordring til næste år at lægge 
uddelingen af Kultur- og Idrætsprisen til Frivillig Fredag, i lighed med Frivillighedsprisen. Sam-
tidig er det vigtigt, at der udadtil kan skelnes mellem de to priser. 

c. Foreningsmesse, fondsmesse og workshops: 
Fondsmessen og workshops droppes næste år. Der var for få deltagere og gæster hertil. 

d. PR og andet: 
Der skal endnu mere forudgående presseomtale til og tidligere. 
 

5. Kommunalbestyrelsens frivillighedsstrategi v/Niels og Birgitte 
Kommunalbestyrelsen evaluerede på sit møde 10. oktober frivillighedsstrategien 2017-2019, og ved-
tog samtidig at igangsætte en proces med udarbejdelse af den næste frivillighedsstrategi, gældende 
for perioden 2020-2022. Det skal ske i et tæt samspil med FFB og målet er at Kommunalbestyrel-
sen kan behandle et endeligt udkast inden udgangen af marts 2020. 
Samtidig har Kommunalbestyrelsen identificeret 4 indsatsområder: Ensomhed blandt ældre, frivil-
lighed blandt unge, optimering af samspil mellem kommune og frivillige, samt større synlighed om 
kommunens samarbejde med frivillige. 
Birgitte og Niels omdelte et oplæg med beskrivelse af proces og de 4 udvalgte indsatsområder, samt 
en oversigt over hovedresultaterne fra strategien 2017-2019. 
 
Det blev besluttet at sende et julebrev til FFB’s medlemmer, med orientering om og opfordring til 
at sende input til den næste frivillighedsstrategi, som bestyrelsen vil behandle på sit næste møde. 
Dernæst blev det besluttet at indkalde til et stormøde torsdag 30. januar, om muligt i Aakirkeby 
Hallerne. Niels kontakter og følger op. 
 

6. Repræsentantskabsmødet tirsdag 24. marts 2020 
a. Sted: Årsdale forsamlingshus, alternativt Pedersker Samlingshus. Niels følger op. 

Der ønskes en kort orientering om det lokale foreningsarbejde og om Høkeren (hvis Årsdale) 
eller de frivilliges indsats Brugsen og om Wasteman projektet (hvis Pedersker). 

b. Program og talere: Gæstetaler, spisning og program jf. vedtægterne. Følges op på næste møde 
c. PR: Følges op på næste møde 
d. Økonomi: Følges op på næste møde 

 
7. Næste møde: Mandag 20. januar fra enten kl. 15 eller kl. 16 (bemærk nyt tidspunkt!) 

Anette forsøger at booke mødelokale på Rønne Bibliotek og Steffen afklarer starttidspunkt. 
 

8. Eventuelt 
Esben orienterede om Frivilligraadets konference 22. oktober om lokale frivilligråd. Fremhævede 
de 5 gode råd, som borgmesteren i Fåborg-Midtfyns kommune kom med: Gå tidligt ind i kommu-
nens budgetproces, ramt rigtigt – hverken for højt eller for skævt, fokusér ikke på problemer, kom 
med konkrete løsningsforslag og kend den politiske virkelighed. 
 
 
 

 



To-do liste  Afklaring af starttid til næste bestyrelsesmøde 20. januar 2020 v/Steffen 

 Booking af mødelokale på Rønne bibliotek v/Anette 

 Økonomi-status v/Irene 

 Brev til udvalgsformændene for JUFU og SSU om at uddelingen af Kultur- 
og Idrætsprisen samt af Frivillighedsprisen begge sker i forbindelse med Fri-
villig Fredag v/Steffen og Niels 

 Input til spørgeundersøgelse v/Bente og Birgitte 

 Udarbejdelse af spørgeskema v/Steffen og Niels 

 Udsendelse af spørgeskema til deltagere i foreningsmesse v/Anette 

 Reservation af Rønne Idrætshal til næste Frivillig Fredag v/Niels 

 Reservation af Årsdale Forsamlingshus, alternativt Pedersker Samlingshus til 
næste repræsentantskabsmøde v/Niels 

 Julebrev til FFB’s medlemmer, med orientering om og opfordring til at sen-
de input til næste BRK frivillighedsstrategi v/Steffen og Birgitte 

 Reservation af Aakirkeby Hallerne til stormøde 30. januar 2020 v/Niels 

 Planlægning af stormøde v/Steffen, Birgitte og Niels 

 Oplæg om evt. frivilligformidling knyttet til Kulturbutikken på St. Torv, til 
behandling i bestyrelse først og dernæst repræsentantskabsmødet, jf. hen-
vendelse fra Musikhuzet (Steffen, Birgitte og Niels) 

 Indkaldelse af næste bestyrelsesmøde v/Niels 
 
 
Referat v/Niels 


