FRIVILLIG FORUM
BORNHOLM
PROTOKOL
af bestyrelsesmødet 29. juni 2020
Rønne Bibliotek
Til stede: Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Jan Kjersgaard, Anette
Rasmussen, Niels Chresten Andersen og fra pkt. 3c.
Afbud fra: Birthe Petersen og Karenbodil Madsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af pkt. 3e: Kurser
2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 20. januar 2020
Godkendt og underskrevet.
3. Siden sidst
a. Medlemssituation, status v/Niels: Intet nyt. Fortsat 54 medlemmer.
b. Økonomi, status v/ Irene: Bilag omdelt. Udgifter for godt 38.000 kr. siden januar og driftstilskud for 2020 modtaget fra BRK. Kassebeholdning: 290.221,14 kr.
c. Kommunalbestyrelsens frivillighedsstrategi, status v/Birgitte og Niels
Godkendt af kommunalbestyrelsen 28. maj og helt uden ændringer. Der er fulgt op på temadagen 5/3 om Ældres Ensomhed (se næste underpunkt), og fulgt op på projektet om unges frivillighed med Sygeplejeskolen/SoSu og 10. klassecentret. Projektet startes op efter sommerferien.
Frivillig Fredag bliver platform for den mere generelle og tværgående dialog mellem politikerne,
de frivillige og foreningslivet (mere herom i pkt. 6), og de mere specifikke sager kan tages op i
dialogmøderne med de politiske udvalg. Det er vigtigt at FFB bistår med at planlægge og forberede disse dialogmøder. Der er enighed om at foråret egner sig bedst til møderne, dog efter
FFB’s repræsentantskabsmøde, hvor der kan efterlyses emner til dialogmøderne.
Niels udarbejder et mere konkret oplæg til næste FFB bestyrelsesmøde om hvordan forberedelsen af dialogmøderne kan gennemføres, så det sikres at dialogmøderne kan gennemføres kvalificeret, giver mening for de deltagende og har fokus på relevante, aktuelle problemstillinger.
d. Frivilligbornholm.dk portalen, status v/Steffen
Portalen forbliver nærmest inaktiv på trods af diverse kampagner og tiltag. Noget skal gøres!
Marselisborg har udviklet ”Aktivt Ældreliv”, men den er for smal med alene at have fokus på
ældre.
Boblberg har nu mere end 40 kommuner og 300.000 brugere knyttet til sin landsdækkende portal. De gør rigtig meget ud af markedsføring og PR. BRK overvejer at købe Boblberg, men ikke
hvis FFB fastholder sin portal.
Vi har ikke noget at miste og Boblberg har vist sig at være bæredygtig. Det Boblberg ikke har,
f.eks. Grejbørs, kan vi ordne via brk.dk/facebook.

Bestyrelsen besluttede at opsige nuværende portal snarest muligt og senest fra årets udgang.
Irene følger. Steffen skriver til direktionen ved Trine Dorow med Cc til centercheferne Karina
Nørby (Sundhed) og Birgit Mortensen (Ældre).
e. Kurser v/Birgitte:
Der har været ønsker om kurser, der kan give bedre generalforsamlinger. Det blev besluttet at
gennemføre kurset ”Geneforsamling med gejst og engagement” med konsulent Anita Sørensen
fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) lørdag 12. september kl. 9.30-12.30 på Rønne
Bibliotek (er booket). Der er plads til max. 45 deltagere. Birgitte ordner indbydelse mv.
f. Andet:4. Repræsentantskabsmødet 2020
Det planlagte repræsentantskabsmøde 24. marts måtte aflyses. Skal vi finde en ny dato i 2020 eller
udsætte til det næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2021? Jan har bedt om at udtræde og Karenbodil har ønsket at stoppe som suppleant, så hvis mødet udsættes, skal vi afklare om der er brug
for at indkalde Doris Carlsen, DGI.
Beslutning:
Repræsentantskabsmødet 2020 droppes helt og meddeles til medlemmerne i et nyhedsbrev, sammen med oplysning om dato og sted for repræsentantskabsmødet 2021.
Jan forbliver i bestyrelsen og formanden forbliver formand til næste repræsentantskabsmøde.
5. Årsmødeplan for bestyrelsesmøder og næste repræsentantskabsmøde
Mandag 24. august kl. 15-17
Onsdag 7. oktober kl. 15-17
Mandag 23. november kl. 15-17
Torsdag 14. januar kl. 15-17
- Anette booker mødelokale og forplejning til disse bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøde: tirsdag 16. marts i Pedersker Samlingshus – Irene booker stedet.
6. Frivillig Fredag, den 25. september 2020 kl. 13-17
Rønne Idrætshal er booket. Årets tema: Bæredygtige Fællesskaber (fokus på FN’s 17 verdensmål).
Det er vedtaget at FF i år bliver uden fondsmesse/workshops. Med BRK’s frivillighedsstrategi
2020-2022 er der lagt op til at FF skal være en platform for dialogskabende aktiviteter mellem frivillige, foreninger og kommunalbestyrelsen. Denne udfordring skal vi have drøftet hvordan vi håndterer, så vi kan tiltrække og aktivere de 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Prisoverrækkelser
skal programsættes, men ellers mangler vi et program og i lyset af evalueringen af FF 2019 har vi
brug for at finde veje inkl. PR til at tiltrække mange flere gæster.
Beslutning:
Tidsrammen reduceres fra kl. 14-17. Niels anmoder om at få en skitse over Rønne Idrætshal til brug
for den videre planlægning, booker borgmesteren (NB! Er aftalt 30/6via Bente Helms!) og kontakter Jørgen HK Jepsen fra foreningen Folkemødet som gæstetaler.
Kl. 14.00: Steffen åbner, Winni byder velkommen og dernæst gæstetaler
Kl. 15.00 og kl. 16.00: Prisoverrækkelse (Rækkefølge afklares senere).

Foreningsstande grupperes i forhold til de politiske udvalgs ressort områder, og kan hermed være
bedre egnet til dialogskabende aktiviteter under arrangementet. Vigtigt med mange café borde til dialog og fokus i dialogen må omhandle de politiske udvalgs samspil med frivillige og foreningsliv.
Vigtigt at vi får DGI til at mobilisere sine medlemsforeninger til at deltage med stande (Jan følger
op) og det samme gælder for de bornholmske borgerforeninger (Esben følger op).
Birgitte sender link til Frivilligrådets hjemmeside, hvor der kan hentes inspiration til aktiviteter på
fejring af frivilligheden til Frivillig Fredag, læs her på hjemmesiden.
Birgitte udarbejder oplæg om ’digitale fællesskaber’, der kunne drøftes under dialog.
Samspillet mellem frivillige og erhvervsliv kunne også være et emne til videre dialog.
Forbehold: Med de nuværende politiske aftaler er der alene lagt op til en forsamling på max. 200
personer og afstandskrav med 2 kvm pr. person. Hvis ikke disse rammer udvides forinden, kan vi
blive nødt til at revurdere arrangementet.
7. Eventuelt:To-do liste












Protokol
v/Niels Chresten Andersen

Oplæg om forberedelsen af dialogmøder v/Niels
Opsigelse af samarbejde om frivilligportal v/Irene
Brev til direktion m.fl. om støtte til at BRK køber Boblberg portal v/Steffen
Booking af mødelokaler og forplejning til bestyrelsens møder v/Anette
Booking af Pedersker Samlingshus til 16/3-21 v/Irene
Fremskaffelse af skitser for Rønne Idrætshal v/Niels
Kontakt til Jørgen HK Jepsen som gæstetaler v/Niels
Oplæg om digitale fællesskaber v/Birgitte
Mobilisering af DGI’s medlemsforeninger til FF v/Jan
Mobilisering af borgerforeninger til FF v/Esben

