
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 
af bestyrelsesmødet den 14. januar 2021 

Online - Skype Business 
 

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

Afbud: - 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 25. november 2020: godkendt 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status v/Niels: intet nyt 
b. Økonomi, status v/ Irene 

Jf. forhåndsudsendt bilag. Saldo for 2020 er 278.810,19 kr. og der mangler alene faktura for se-
kretariatstimer, som Niels får sendt snarest. Herefter kan regnskab 2020 gøres klar. 

c. Anmodning til Social- og Sundhedsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget om at komme på de-
res høringslister fremover v/Niels 
Der er modtaget foreløbigt svar fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Henvendelsen 
til Folkeoplysningsudvalget er suppleret med en anmodning også til udvalget for Job, Udvikling 
og Fritid (JUFU). Når endelige svar er modtaget, orienteres bestyrelsen. 

d. Høring af oplægget ’Vores Ø – politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm’ v/Steffen 
Der er ikke modtaget nogen input og da oplægget var meget bredt formuleret, er der ikke sendt 
et høringsbidrag fra FFB. Irene orienterede om høringsbidrag fra Firkløverklyngen (Nyker, 
Klemensker, Rø og Årsballe). 

e. Frivillighedsportalen – Boblberg, orientering om oplæg fra BRK-arbejdsgruppen v/Birgitte 
BRK-arbejdsgruppens planlagte møde i december er udsat til i næste uge. Der indgår mange in-
teressenter og behov, som behøver nærmere afklaring. 
Det blev besluttet at Birgitte orienterer om arbejdet ved Repræsentantskabsmødet 16/3-21, 
hvorefter opsigelse af nuværende portal kan sendes. Opsigelsesfristen er 1. juni 2021. 

f. Dialogmøder 2021, status for planlægning v/Niels 
På baggrund af FFB’s oplæg har Niels fremsendt forslaget til BRK’s direktion og forventer det 
behandlet i begyndelsen af februar, hvorefter datoer for forberedende møder med bl.a. udvalgs-
formænd kan aftales. 

g. Andet: 
Enighed om på forslag fra Bente om at benytte et kursustilbud fra CFSA for bisiddere. Birgitte 
følger op.  

 



4. Repræsentantskabsmødet 2021 

Tid: Tirsdag 16. marts fra kl. 17.00 – ca. kl. 21.30 
Sted: Pedersker Samlingshus, Pedersker Hovedgade 56 
Program: Orientering om Samlingshuset v/Britta Kofoed, og om andre aktiviteter i Pedersker 
v/Kaj Jørgensen, formand for Pedersker Lokalforening. Herefter fællesspisning og repræsentant-
skabsmøde. Niels tjekker aftaler med Britta og Kaj. 
Valg til bestyrelse og suppleanter: Det indstilles til repræsentantskabsmødet at rykke valget et år på 
grund af den aflyste generalforsamling i 2020. 
På valg i 2020 var: Birthe Petersen, Irene Dunker og Jan Kjersgaard, hvor sidstnævnte ikke ønskede 
genvalg. Karenbodil Madsen ønskede ikke genvalg som suppleant. 
På valg i 2022 vil så være: Birgitte Eybye Nielsen, Esben Ørberg og Steffen Gerdes. 
 
Repræsentantskabsmødet skal indkaldes senest en måned forinden pr. mail, dvs. 15. februar 2021 - 
og senest to uger forinden skal udsendes dagsorden, årsberetning, regnskab, budget og evt. ind-
komne forslag. 
Niels og Steffen sender forslag til dagsorden og årsberetning. Irene får udarbejdet regnskab til revi-
sion og forslag til budget. 
Planen om et punkt omkring Musikhuzets butik på St. Torv, som var på dagsordenen ved det afly-
ste repræsentantskabsmøde i 2020 erstattes med et punkt omkring dialogmøderne 2021. Birgitte 
orienterer Musikhuzet og begrundelsen er at der med udviklingsplanen for Rønne og andre planer 
for bl.a. Østre Skole er flere muligheder i spil, som behøver at blive nærmere afdækket først. 
Opfordring til Steffen i beretningen at komme ind på brugen af digitale platforme, som nu anven-
des i stort omfang på grund af Covid-19 pandemien. Hvordan anvender vi dem bedst? Er der brug 
for kurser? Udveksling af erfaringer. 
 

5. Frivillig Fredag 2021 

Drøftelse af oplæg v/Steffen til indstilling, der fremlægges ved Repræsentantskabsmødet 16. marts 
2021. Godkendt. 
 

6. Gældende retningslinjer for § 18 puljen 

Til drøftelse og vurdering om de giver anledning til bemærkninger, jf. sidste møde pkt. 3c. 
Tilskud sker ikke længere på grundlag af medlemmer, men deltagere i aktiviteterne. 
Niels foreslog at det fremadrettet overvejes at muliggøre overførsel af tilskud fra det ene år til det 
næste budgetår, f.eks. begrundet i udsættelser grundet pandemier o. lign. 
Bente efterlyste temaer for f.eks. midler til udvikling. Et spørgsmål der kan tages med til dialogmø-
det. 
 

7. Eventuelt 

Der afholdes et nyt Skype Business møde torsdag 11. februar kl. 16-17, mest for at forberede re-
præsentantskabsmødet 16/3. Niels indkalder. 

  



To-do liste • Regnskab: Faktura for sekretariatstimer til Irene v/Niels 
• Kursus for bisiddere, opfølgning v/Birgitte 
• Rep-mødet: Indkaldelse til Skype Business møde 11/2 v/Niels 
• Rep-mødet: Udkast til dagsorden v/Niels 
• Rep-mødet: Kontakt til Britta Kofoed og Kaj Jørgensen, Pedersker v/Niels 
• Rep-mødet: Udkast til årsberetning og oplæg om Frivillig Fredag v/Steffen 
• Rep-mødet: Revideret regnskab og budgetforslag v/Irene 
• Rep-mødet: Orientering om arbejdet med ny frivilligplatform v/Birgitte 
• Rep-mødet: Orientering til Musikhuzet om at vi dropper drøftelse af forslag 

om brug af Musikhuzets butik v/Birgitte 
• Høringslister: Formidling af svar fra politiske udvalg v/Niels 

 
 


