
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 24. august 2020 

Rønne Bibliotek 
 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 29. juni 2020 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status v/Niels: uændret 54 medlemmer 
b. Økonomi, status – herunder for booking af lokale til repræsentantskabsmødet 2021 v/ Irene 

205 kr. brugt siden sidst. Kassebeholdning nu: 290.016,14 kr. Samlingshuset i Pedersker er 
booket til repræsentantskabsmødet 16. marts 2021. 

c. Frivilligbornholm.dk portalen, status jf. sidste mødes pkt. 3d: 
Steffen har mailet til BRK’s direktion og meddelt at FFB er åbne for en anden portal. Den nu-
værende kontrakt gælder til sommeren 2021, så en opsigelse afventer en tilbagemelding fra 
BRK, herunder om en alternativ løsning og omkring finansiering. 

d. Henvendelser og formidling siden sidst: Frivilligrådenes Dag 27/10 videresendt den 30/6; Ny-
hedsbrev udsendt 2/7; 17 gode ideer til Frivillig Fredag videresendt den 4/7; indbydelse til kur-
sus udsendt 10/7; Frivilligrådet mails videresendt den 6/8 og 10/8, samt mail fra Bornholms 
Teater udsendt 13/8. 
Esben overvejer at deltage i Frivilligrådenes Dag 27/10. 

e. Andet: Anette omdelte information om Poul Erik Bech Fonden, der tilbyder støtte til almennyt-
tige og humanitære aktiviteter blandt børn. Niels formidler til Steffen, der lægger det ud på fa-
cebook. Niels sender videre til bl.a. Klub Veteran Kids. 

4. Frivillig Fredag 25. september 2020 kl. 14-17 

Forsamlingsforbuddet med et forsamlingsloft på max. 100 er udvidet til at gælde frem til 31/10 
2020 betyder at vi er nødt til at revurdere det planlagte arrangement 25/9 og reducere det til en 
størrelse, så det holder sig indenfor forsamlingsloftet – som også gælder udendørs arrangementer. 
Som udgangspunkt foreslås foreningsmessen med de mange stande at udgå. De to gange prisover-
rækkelser samt mindre supplerende arrangementer kan supplere disse – og om muligt dialogfrem-
mende aktiviteter. 
 



Foreningsmessen droppes til fordel for et arrangement med max. 100 deltagere, der indbydes mål-
rettet. Tidsrammen bliver kl. 15.00 – 17.00.  
Kommunalbestyrelsens medlemmer, direktion og én repræsentant for hver af FFB’s medlemsorga-
nisationer indbydes, sammen med gæstetaler og prisnominerede. Der skal også være plads til de 
bornholmske medier. 
Program: 
Åbning ved Steffen Gerdes, formand for FFB og velkomst ved borgmester Winni Grosbøll 
Gæstetale ved Jørgen H.K. Jepsen, Foreningen Folkemødet 
Prisoverrækkelse: Frivillighedsprisen v/Bjarne H. Kirkegaard, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget 
Prisoverrækkelse: Kultur- og Idrætsprisen v/Erik Lund Hansen, fmd. for Job-, Uddannelses- og 
Fritidsudvalget 
Herunder kaffe, te, donuts mv. 
 
Birgitte aftaler nærmere med udvalgssekretær omkring prisoverrækkelse. 
Steffen og Niels orienterer borgmester, kommunalbestyrelse, direktion, gæstetaler og FFB’s med-
lemmer, der anmodes om alene at sende én repræsentant hver, senest en uge forinden. Samtidig op-
fordres FFB’s medlemmer til at medbringe evt. faner, beachflag o.lign. 
Niels og Steffen sørger for pressemeddelelse en uge forinden og bestiller forplejning. 
 
FFB’s bestyrelse mødes kl. 14.00 for at stille op i Rønne Idrætshal. 
 

5. Frivillighedsstrategien og dialogmøder 2021 

Niels omdelte og gennemgik et oplæg. Datoer for dialogmøder fastsættes så snart der er sat datoer 
på udvalgsmøderne i 2021. Der satses på udvalgenes møder i april og gerne med 2 timer afsat til 
hvert dialogmøde.  
Sammen med indkaldelsen til FFB’s repræsentantskabsmøde sendes også en indbydelse til dialog-
møderne samt formøder, med opfordring til på forhånd at sende forslag til emner. Der indsættes en 
kort introduktion af hvert udvalgs resortområde. 
Der afsættes et punkt på dagsordenen til gruppevis drøftelse af emner til dialogmøderne. 
I ugen 22-26. marts gennemføres formøder for hvert dialogmøde og FFB forbeholder sig ret til at 
prioritere og strukturere emnerne, så der f.eks. tages hensyn til mere ø-dækkende og generelle em-
ner indenfor det enkelte udvalgs område. 
Inden dialogmøderne mødes FFB’s formand med den respektive udvalgsformand for nærmere at 
aftale roller, ansvar og emner. Til hvert dialogmøde udpeges en moderator. 
Der tages referat af dialogmøderne og FFB’s bestyrelse samler efterfølgende op og orienterer FFB’s 
medlemmer. 
 

6. Kurser 

a. Generalforsamling med gejst og engagement” lørdag 12. september kl. 9.30-12.30 på Rønne 
bibliotek, status omkring tilmeldinger (max. 45 deltagere) 
Der er ikke tilmeldt nogen og tilmeldingsfristen er 1. september. Det blev besluttet at udsætte 
kurset til senere. Birgitte undersøger et nyt tidspunkt med CSFA. 
 

b. Forslag til webinar onsdag 23. september kl. 16-17.30 ”Fra Offline til Online – Lær at facilitere 
effektive og gode digitale møder i foreningen. v/Birgitte og jf. bilag 
Godkendt og kurset søges afholdt i cafeteriet, Rønne Idrætshal. Birgitte følger op. 

 
7. Eventuelt 



Birgitte orienterede om projektet med unge frivillige. Der afholdes introduktionsworkshop med 10. 
klassecentret og efterfølgende Sygeplejeskolen/SOSU-uddannelserne den 9/9. Inden da vil der væ-
re møder med de foreninger, der vil blive præsenteret for de unge. Det gælder bl.a. Barnets Blå Hus 
og Ældresagen. 

 
To-do liste • Formidling af information om Poul Erik Bech Fonden v/Niels og Steffen 

• Frivilligrådenes Dag 27. oktober – Esben overvejer at deltage 
• Frivillig Fredag: Ændringer aftales med udvalgssekretærer om priser v/Birgitte 
• Frivillig Fredag: Orientering om ændringer til borgmester, gæstetaler, kommu-

nalbestyrelse, direktion v/Steffen og Niels 
• Frivillig Fredag: Orientering til FFB’s medlemmer med opfordring til at deltage 

med én repræsentant og medbringe evt. fane/banner v/Niels 
• Frivillig Fredag. Pressemeddelelse en uge før v/Niels og Steffen 
• Frivillig Fredag: Opstilling af stole mv. en time før start v/bestyrelsen 
• Dialogmøder: Oplæg revideres på grundlag af drøftelse v/Niels 
• Kursus om webinar, aftaler og indkaldelse v/Birgitte 

 


