
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet onsdag 19. maj 2021 
Rønne Bibliotek 

 

Til stede: Steffen Gerdes, Birgitte Eybye Nielsen, Birthe Petersen, Lillian Runge Henriksen, Anette 
Rasmussen og Niels Chresten Andersen 

Afbud fra  Bente Helms, Esben Ørberg, Irene Dunker, Lars Greve og Fiona Ross. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 11/2 og 13/4 2021: godkendt og underskrevet. 

3. Siden sidst 
a. Repræsentantskabsmødet 13. april 2021, evaluering og opfølgning 

På trods af indledende digitale drillerier et godt gennemført repræsentantskabsmøde. Bestyrel-
sen blev opfordret til at sætte ekstra midler af til Frivillig Fredag. Indlæg om Frivillig Fredag og 
dialogmøder er fulgt op, og senere følges op på indlæg om ny frivilligportal. 
Den valgte revisorsuppleant Erik Hald Kristensen er straks tiltrådt som revisor, da den hidtidige 
revisor Lars Greve blev indvalgt i bestyrelsen. 

b. Frivilligbornholm.dk portalen, status v/Steffen 
Kontrakten er opsagt og vi har modtaget et udtræk af de ca. 60 registrerede på portalen. 

c. Medlemssituation, status v/Niels 
Vævekredsen Bornholm er udmeldt og Dance Vibration er nyt medlem. Status: 53 medlemmer. 

d. Økonomi, status v/Irene 
Status forhåndsudsendt. Der er modtaget driftstilskud 2021 fra BRK. Saldo pr. 5/5-21 er på 
368.035,26 kr. 

e. Kommende kurser, status v/Birgitte 
Vi afventer fortsat svar på ønske om et bisidderkursus. 
Kurset om puljer og fondsansøgninger den 2. juni: Forslag til program modtaget fra Katja Tol-
strup blev godkendt. Bliver der brug for det, er bestyrelsen åben for et yderligere kursus senere. 
Bestyrelsen er også åben for endnu et kassererkursus, hvis der er ønsker herom. 

f. Det mobile frivillighedskontor, status og planer 
Ingen mødte frem i Gudhjem. Næste gang er i Snogebæk 3. juni og her vil der blive udsendt in-
formation tidligere via facebook og borgerforening. 

g. Kommunalbestyrelsens frivillighedsstrategi 2020-22, status 
Birgitte og Niels gav en kort status for de fire fokusområder: Ældres ensomhed, unge frivillige, 
samspil mellem kommune og frivillige, samt øget synlighed om dette samarbejde. 

h. Andet: Steffen deltager som FFB-repræsentant i et møde 31. maj indenfor Bornholms Børneal-
liance, der knytter sig til projektet: De små børns Bornholm. Birgitte deltager også i mødet. 
 
 



4. Frivillig Fredag 24. september 2021 
I forlængelse af orienteringen på repræsentantskabsmødet modtog alle FFB’s medlemmer den 5. 
maj en beskrivelse af to modeller og en opfordring til senest den 18. maj at deres mening og ideer til 
årets Frivillig Fredag arrangement. 
Model 1 vedrører ét stort arrangement og Model 2 vedrører et større arrangement suppleret med 
nogle mindre, lokale events. 
På baggrund af de indkomne meninger og input skal bestyrelsen træffe afgørelse omkring form og 
indhold, tidsramme og placering i 2021, således at der kan følges op med bookinger, program, afta-
ler mm. 
* * * * * 
Der er alene modtaget 5 svar, 2½ for model 1 og 1½ for model 2, samt et svar med støtte til forsla-
get om at bruge Kyllingemoderen. 
Bestyrelsen besluttede at bruge model 1 med ét større arrangement og Niels booker snarest muligt 
Rønne Idrætshal. Vi satser på et stort og kendt hovednavn. Umiddelbare forslag er Jan Gintberg og 
Anne Marie Helger – men yderligere navneforslag er velkomne. 
Temaet i år er: Lokale stemmer (Niels gensender mail herom fra 18/12-20) 
Steffen, Birgitte og Niels tager fat på planlægningen snarest (Snogebæk 3/6). 
Bestyrelsen opfordres til at sende forslag til programmet for dagen. Fest med fællesspisning blev fo-
reslået og begrundelsen var at gøre lidt ekstra i år for at få ’genstartet’ arrangementet. 

 
5. Dialogmøder 2021 

I forlængelse af orienteringen på repræsentantskabsmødet er der med Nyhedsbrevet 11. maj ind-
kaldt emner, der ønskes behandlet i dialogen med kommunalbestyrelsens politiske udvalg ved mø-
derne sidst i august. Fristen for indsendelse af emner er den 31. maj og på bestyrelsens næste møde 
vil der blive samlet op med henblik på videre forberedelser med formændene for de politiske ud-
valg. 
* * * * * 
Niels sender en reminder ud 25. maj. 
 

6. Eventuelt:- 

 
Referent: Niels Chresten Andersen 
 
To-do liste  Tidligere annoncering af Det Mobile Frivillighedskontor v/Steffen og Birgitte 

 Frivillig Fredag: Booking af Rønne Idrætshal v/Niels 

 Frivillig Fredag: Planlægning af arrangement, program mv. v/Steffen, Birgitte 
og Niels 

 Dialogmøder: Reminder til FFB’s medlemmer den 25. maj v/Niels 
 


