
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 7. oktober 2020 

Rønne Bibliotek 
 

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

Afbud: Bente Helms, Karenbodil Madsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 24. august 2020: Godkendt og underskrevet 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status v/Niels: Intet nyt. 53 medlemmer + et individuelt medlem. 
b. Økonomi, status v/ Irene: Statusbilag omdelt. Saldo 6/10-20 på 281.101,14 kr. 
c. Frivilligrådet, regelsæt om foreningsledelse v/Esben jf. mail 1/9-20 

Esben deltager i Frivilligrådenes Dag 27/10, online. 
d. Frivillig Fredag 25/9, evaluering 

Efter omstændighederne var det et tilfredsstillende arrangement, om end lidt ’blodfattigt’. 
Desværre udeblev flere politikere, som ellers havde givet tilsagn om at deltage. 
God gæstetale. Irene og Niels sørger for at sende Jørgen HK Jepsen en tak i form af en gave-
kurv. Prisoverrækkelser gik fint, men der var en lille misforståelse omkring mødetid for prisvin-
derne af Kultur- og Idrætsprisen. Vi sørger for at inddrage Fritid & Kultur mere direkte i plan-
lægningen af Frivillig Fredag fremover. Der manglede vand. Det viste sig, at der var godt med 
tid, hvorfor kaffe/kage blev fremrykket – og det fungerede ganske fint. 
 
Der kom flere forslag til Frivillig Fredag 2021, herunder om at der lokalt samme dag eller lørdag 
kunne afholdes lokale foreningsmesser flere steder på øen, arrangeret af borgerforeningerne. 
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik på at det også drøftes på Repræsentant-
skabsmødet 16. marts 2021. 

e. Frivillighedsstrategien, unge-projekt: status v/Birgitte 
Introduktionsworkshops blev afholdt på 10. klassecenter og Campus 9/9, med deltagelse af ca. 
70 10. klasseelever og en halv snes elever fra SoSu-uddannelsens grundforløb. Desværre betyder 
den aktuelle Covid 19 situation, at projektet ikke foreløbigt kan komme videre. 

f. Andet: Der kommer snart en ny ældrechef, da Birgit Mortensen stopper.. 

4. Frivillighedsportal – Boblberg, status 

Kontrakten med Frivilligbornholm.dk udløber 1. juni 2021, med et 2 måneders opsigelsesvarsel. 
På et online møde 6/10, indkaldt af Birgitte og med deltagelse af Irene og Jan samt fra BRK centre, 
blev der formuleret en række spørgsmål om Boblberg, til yderligere afklaring. Det gælder bl.a. om 
Boblberg siden, om brugere, om andre BRK-platforme (Wannasport, Kultunaut, facebook mv.) og 



om andre kommuners erfaringer. Møde med Boblberg sidst i oktober udsættes derfor, indtil vi er 
mere afklaret. 
 

5. Kurser 

Evaluering af webinar-kurset 23/9: Tre deltagere i Rønne Idrætshal, cafeteriet og derudover 3-4 del-
tagere online. Godt kursus, relevant emne. 
Kurset 3/10 om generalforsamlinger med gejst blev aflyst grundet for få tilmeldte. 
Der var enighed om, at vi trods få tilmeldte, fortsat bør kunne tilbyde kurser. 
 

6. Eventuelt: - 

 
To-do liste • Frivilligrådenes Dag 27/10, Esben deltager 

• Gavekurv til gæstetaler ved Frivillig Fredag (Irene og Niels) 
• Frivillig Fredag 2021 – punkt til næste bestyrelsesmøde 23/11 (Niels) 
• Boblberg: Yderligere afklaring jf. online møde 6/10 (Birgitte m.fl.) 

 


