
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet 20. januar 2020 
Biblioteket, Pingels Allé 1, Rønne 

 

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

Afbud fra: Karenbodil Madsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 28. november 2019:  

Godkendt og underskrevet, med korrektion af pkt. 3a, i det der er 54 og ikke 55 medlemmer. 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status v/Niels: Intet nyt 
b. Økonomi, status v/ Irene: Bilag omdelt med regnskab og budgetforslag 2020. 

De samlede udgifter i 2019 blev på 101.659,49 kr. 
Budget 2020: BRK tilskud 2020 er på 92.000 kr. Frivillig Fredag vil være uden fondsmesse 
fremover og derfor øges FFB’s budget til 25.000 kr. Der afsættes 25.000 kr. til portal og vi 
spørger Frank Erichsen om at komme med et forslag til en kampagne for portalen. Samtidig 
opfordres medlemsorganisationerne til på deres hjemmeside at have et link til frivilligportalen. 

c. Svar fra udvalgsformænd på FFB henvendelse v/Steffen 
Begge udvalgsformænd har meldt tilbage. Social- og Sundhedsudvalget forventer igen i 2020 at 
overrække deres pris i forbindelse med Frivillig Fredag. Udvalget for Job, Uddannelse og Fritid 
(JUFU) vil i februar behandle opfordringen om også at overrække deres pris i forbindelse med 
Frivillig Fredag. Birgitte kontakter Fritids- og Kultursekretariatet herom. 

d. Kommunalbestyrelsens frivillighedsstrategi, status v/Birgitte og Niels 
Der afholdes en temadag med fokus på ældres ensomhed den 5. marts, finansieret af en særlig 
pulje. Det på sidste bestyrelsesmøde planlagte stormøde 30/1 er annulleret. Det skyldes at flere 
samarbejdspartnere har opfordret til at holde de to temaer adskilt – ældres ensomhed og unge 
frivillige. 
Når det gælder unge frivillige, er vi blevet kontaktet af Vesterbro Frivilligcenter om et samar-
bejde om dette tema. Der er indkaldt til et online møde herom 30/1, hvor både Birgitte og Ni-
els deltager. Der vil også blive taget kontakt til både Campus Bornholm og Foreningen Folke-
mødet. 
Det vil ikke være muligt at have et udkast til en Frivillighedsstrategi 2020-2022 klar til behand-
ling i udvalg og kommunalbestyrelse inden udgangen af marts. 
Senest 20. marts vil Birgitte og Niels fremsende et udkast til høring i FFB’s bestyrelse, og heref-
ter vil det gå videre til behandling i udvalg og kommunalbestyrelse, således at en ny strategi for-
ventes klar senest udgangen af maj 2020. 

 



4. Frivillig Fredag, evaluering 

a. Resultat af spørgeskemaundersøgelse v/Steffen jf. udsendt bilag. 
Der er modtaget 19 besvarelser, der viser opbakning til at fastholde Frivillig Fredag, behov for 
mere bordplads til foreningerne, en anden placering end Campus og at scenen primært anven-
des til gæstetaler, prisoverrækkelser og indslag ’med gang i den’. Der er tilslutning til forenings-
messen, tidsrammen er ok og der er stemning for at gruppere foreningerne. Der er også flertal 
for at droppe fondsdelen og samtidig stor støtte til markant at styrke PR-delen. Det kan være 
med plakater og bedre pressedækning. 

b. Placering 2020: Musikhuzet/St. Torv eller Rønne Nord-Hallen? 
Det blev besluttet at booke Rønne Nord-Hallen, da der er god plads, gode parkeringsmulighe-
der tæt på og bedre tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Niels booker. 

c. Andet: Det blev foreslået at spørge borgmesteren om at åbne for arrangementet og spørge For-
eningen Folkemødet om at holde talen. 
Der er brug for at vi i pressedækningen er tydeligere om formålet, herunder med foreningsmes-
sen. Formålet er både at foreningerne og de frivillige anerkendes, møder hinanden og præsente-
rer sig med mulighed for at trække flere frivillige til. Vi skal dog være realistiske omkring for-
ventninger omkring mulighederne for at rekruttere flere frivillige. Over halvdelen af bornhol-
merne er allerede frivillige og mange i den øvrige del af bornholmerne er slet ikke interesseret i 
at være frivillige. Undersøgelser har dog vist, at der fortsat er mange, der gerne vil være frivillige 
i større grad end de er nu. 
Birgitte kontakter FriSE omkring plakater, der kan bruges til PR for arrangementet. 
 

5. Repræsentantskabsmødet 24. marts 2020 

a. Sted og forplejning: Pedersker Samlingshus 
Niels aftaler nærmere omkring forplejning med person, som der er henvist til. 

b. Program og talere:  
Kl. 17.30: Velkomst og orientering om huset. Niels kontakter Britha Kofoed 
Kl. 18-19: Spisning. 
Kl. 19.00: Generalforsamling inkl. orientering om det lokale arbejde i Pedersker, herunder frivil-
lige i Brugsen, Wasteman-projektet (affaldshåndtering) og borgerforeningens aktiviteter. 
Oplæg om Frivillig Fredag ved formand og oplæg omkring frivilligformidling knyttet til Kultur-
butikken jf. henvendelse fra Musikhuzet. Birgitte kontakter Musikhuzet om at komme med det-
te oplæg, der vil indgå under punktet ”Indkomne forslag” (erstatter tidligere beslutning om at 
Steffen, Birgitte og Niels skulle forberede et oplæg) 

c. Bestyrelse: Forslag til kandidater til bestyrelsen. 
Jan har meddelt at han stopper og Karenbodil stopper som suppleant. Birthe og Irene genop-
stiller. 

d. Økonomi: Der er i budgetforslaget afsat 8.000 kr. til repræsentantskabsmødet: lokaler, spisning 

og kaffe mv. 

6. Næste møde 

Bestyrelsen samles i forlængelse af repræsentantskabsmøde. Steffen og Niels forbereder et oplæg til 
datoer for det kommende års bestyrelsesmøder og næste års repræsentantskabsmøde. 
 

7. Eventuelt 

Birgitte sender til Irene opslag om næste mobile frivillighedskontor i Klemensker, til formidling. 
Lokalkurser: Forening har efterlyst viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige. Birgitte har ef-
ter aftale med Steffen på vegne af FFB ansøgt CFSA om lokalkursus her i foråret, og afventer svar.  



-  anden forening, Anettes mor, ønsker viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige, og det be-
sluttes på mødet at Birgitte kontakter CFSA mhp lokalkursus til efteråret. 
 

 
To-do liste  Revision af regnskab og tilretning af budget 2020-forslag v/Irene 

 Kontakt til Frank Eriksen om et forslag til portal-kampagne v/Birgitte 

 Kontakt til Fritids- og Kultursekretariatet om prisoverrækkelse v/Birgitte 

 Udkast til ny BRK frivillighedsstrategi til bestyrelsen senest 20/3 v/Birgitte 
og Niels 

 Booking af Rønne Nord-hallen til Frivillig Fredag v/Niels 

 Kontakt til FriSE om plakat for Frivillig Fredag 2020 v/Birgitte 

 Kontakt til borgmester om velkomst til Frivillig Fredag v/Steffen og Niels 

 Kontakt til Foreningen Folkemødet om tale til Frivillig Fredag v/Niels 

 Aftale om forplejning (spisning og kaffe mv.) til repræsentantskabsmødet 
v/Niels 

 Aftale med Britha Kofoed om orientering om Pedersker Samlingshus 
v/Niels 

 Aftale med lokalforeningsformand Kaj Jørgensen om kort orientering om 
lokalforeningens aktiviteter, Wasteman-projektet, frivillige i Brugsen mm. 
v/Niels 

 Kontakt til Musikhuzet om oplæg omkring frivilligformidling v/Birgitte 

 Forslag til kandidater til bestyrelsen og som suppleanter v/bestyrelsen 

 Forslag til mødedatoer for det kommende år v/Steffen og Niels 

 Opslag om det næste mobile frivillighedskontor til Irene v/Birgitte 
 
Protokol v/Niels 


