FRIVILLIG FORUM
BORNHOLM
PROTOKOL
af bestyrelsesmødet den 23. november 2020
Rønne Bibliotek
Til stede:

Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen (online), Birthe
Petersen og Niels Chresten Andersen (referent)

Afbud:

Bente Helms, Jan Kjersgaard, Anette Rasmussen og Karenbodil Madsen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 7. oktober 2020: Godkendt og underskrevet
3. Siden sidst
a. Medlemssituation, status v/Niels: Intet nyt
b. Økonomi, status v/ Irene: Bilag forhåndsudsendt. Siden sidst har der været udlæg til forplejning
ved Frivillig Fredag og gave til gæstetaler. Der er ikke endnu modtaget regning for halleje.
Saldo pr. 20/11-20 på 279.385,19 kr.
c. Frivilligrådenes Dag 27/10-20 v/Esben
Der var fokus på rådets anbefalinger til de lokale frivilligråd:
• God kontakt til den kommunale administration og det politiske niveau, hvilket FFB allerede har.
• Introduktion af nye FFB bestyrelsesmedlemmer: Det bør vi fremover have fokus på!
• Rekruttering af nye medlemmer til FFB: Det er vi OBS på!
• Indflydelse på kommunens uddeling af tilskud: Vi anmoder Social- og Sundhedsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget om fremover at komme på deres høringslister, når der
behandles ændringer af kriterier i hhv. § 18-puljen og folkeoplysningsmidlerne, samt at
FFB kommer på kommunalbestyrelsens høringsliste i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.
De aktuelle kriterier for § 18-puljen sendes til bestyrelsen, som næste møde kan vurdere,
om de giver anledning til bemærkninger.
Niels og Birgitte følger op.
Steffen har udfyldt fremsendt spørgeskema fra Frivilligrådet til medlemmer af lokale frivilligråd.
d. Andet: Birgitte har rundsendt oplægget ”Vores Ø – politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Bemærkninger sendes til Steffen, der samler op. Høringsfristen er 18/12-20.
4. Frivillig Fredag 2021
Skal Frivillig Fredag 2021 afholdes ét eller flere steder på dagen, f.eks. med lokale foreningsmesser
flere steder på øen eller lørdag – arrangeret af eller med borgerforeningerne?
Drøftelse af indstilling, der fremlægges ved Repræsentantskabsmødet 16. marts 2021.

Der har været lav interesse omkring messedelen. Der bør satses væsentligt mere på markedsføring,
der bør indledes meget tidligere. Forslag om en stor annonce med logoer for de deltagende foreninger. Vigtigt at Frivillig Fredag kommer rundt på øen, gerne de steder hvor prisvinderne kommer fra.
Det kan planlægningsmæssigt være en udfordring i forhold til tidlig markedsføring og sen beslutning om prisvindere. Måske kan der vælges efter det forrige års prisvindere?
Forslag om at sætte plakater op for arrangementet ved foreningerne, når temaet for årets Frivillig
Fredag er meldt ud. Samarbejde med borgerforeninger er centralt.
Steffen forbereder et konkret oplæg til næste bestyrelsesmøde.
5. Frivillighedsportal – Boblberg, opfølgning
På et online møde 6/10 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.
Der er nedsat en arbejdsgruppe i BRK af repræsentanter for Fritids- og Kultursekretariatet, idrætsområdet/lokaler, IT og Birgitte, der repræsenterer både Center Sundhed og Center Ældre. Første
møde er 10/12-20. Gribskov kommune har 5-6 års erfaringer med Boblberg og er meget tilfredse.
De har et foreningsmodul 'Aktiv Gribskov’: Aktiv Gribskov
Udfordringen for et foreningsmodul vil være den løbende opdatering. Måske kan det være op til
foreningerne selv at opdatere løbende og så kunne FFB bestyrelsen tage et årligt tjek?
Birgitte videresender oplæg fra arbejdsgruppen til FFB’s bestyrelse.
6. Repræsentantskabsmødet og de kommende dialogmøder
FFB’s bestyrelse vedtog 24/8-20 at der med indkaldelsen til FFB’s repræsentantskabsmøde 16/3-21
også sendes en indbydelse til dialogmøder med kommunalbestyrelsens politiske udvalg, inkl. formøder. På Repræsentantskabsmødet afsættes et punkt 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
emner indenfor det enkelte udvalgs område.
Kommunalbestyrelsens og udvalgenes kalender er nu klar for 2021, således at dialogmøderne foreslås afholdt på følgende datoer – og aftales nærmere med respektive udvalgsformand:
• Tirsdag 6. april: Børn- og Skoleudvalg / Natur- og Miljøudvalg
• Onsdag 7. april: Job-, Udviklings- og Fritidsudvalg
• Mandag 12. april: Social- og Sundhedsudvalget
• Onsdag 21. april: Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget
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.
Niels følger op i forhold til direktion og de politiske udvalg. FFB’s formand og næstformand deltager i formødet med udvalgsformænd - bør være et fælles møde. Niels booker, når dato er aftalt.
7. Eventuelt: -

To-do liste

•
•
•
•
•
•

Gældende retningslinjer for § 18-puljen til bestyrelsen (Birgitte)
Anmodning til Social- og Sundhedsudvalg, Folkeoplysningsudvalg og kommunalbestyrelse om at sætte FFB på deres høringslister (Niels)
Høring af idræts-, kultur- og fritidspolitik: bemærkninger til Steffen i god tid
inden høringsfristen 18/12-20 (hele bestyrelsen)
Frivillig Fredag ’21: Oplæg til næste bestyrelsesmøde (Steffen)
Frivilligportal: Oplæg fra BRK arbejdsgruppe efter mødet 10/12-20 (Birgitte)
Aftaler med direktion og politiske udvalg om dialogmøder ’21 (Niels)

