
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 16. juni 2021 
Mødesal, Rønne Bibliotek 

 

Til stede: Steffen Gerdes, Bente Helms, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Birthe Petersen, Lars 
Greve, Anette Rasmussen og Niels Chresten Andersen (referent) 
 
Fraværende med afbud: Esben Ørberg, Fiona Ross og Lillian Runge Henriksen 
 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 19/5 2021: godkendt og underskrevet. 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status v/Niels: Bornholms Udsatteråd er netop indmeldt. 
b. Økonomi, status v/Irene: Jf. rundsendt status. 
c. Kursus afholdt 2. juni om puljer og fondssøgninger, evaluering v/Birgitte 

Kursus fuldt besat med 15 deltagere og vel gennemført. Nyt kursus bør afholdes til oktober. 
Desværre er Puljeguiden ophørt med udgangen af juni. Niels forsøger at finde en erstatning, der 
så meldes via facebook og til de mange, der har gratis login til Puljeguiden. 

d. Kommende kurser, status v/Birgitte 
Todages bisidderkursus aftalt til 30/8 og 6/9 kl. 14-19 på Vibegård. Gennemføres sammen med 
Bornholms Udsatteråd. Birgitte og Anette sender indbydelse ud nu og en reminder i begyndel-
sen af august. 
Birgitte arbejder videre med planlægningen af et kassererkursus i løbet af efteråret. 

e. Kommunalbestyrelsens frivillighedsstrategi 2020-2022, status 
Ældres ensomhed: Birgitte er sammen med Anette i gang med at udarbejde et foreningskatalog 
over foreninger for 65+, som bl.a. skal anvendes af ny projektleder til at opspore og handle ud 
fra. Der er flere statslige puljer til området, rettet mod målgrupper ramt af ensomhed – og ikke 
alene ældre. Nogle af de aktive foreninger på området får særskilt støtte. 
De unges frivillighed: FGU på Møbelfabrikken er aktive i forhold til cykling med ældre fra Nør-
remøllecentret i Nexø. Birgitte er også i kontakt med grundforløbet på Sygeplejeskolen og over-
vejer at inddrage FGU på Campus. 
Steffen deltog som FFB’s repræsentant ved et møde i Bornholms Børnealliance 31. maj på 
Green Solution House, hvor også Bente og Birgitte deltog. Ideer til 30-35 forskellige tiltag og 
fulgt op af en workshop på Det Levende Køkken i Østermarie 8. juni. Mantraet er ’Lige mulig-
heder for alle’ og formålet er at styrke samarbejdet mellem kommunen og frivillige. 

f. Andet: FFB’s hjemmeside er nu opdateret. I forhold til Frivilligportalen er det vigtigt at vi får 
fjernet alle opslag og visitkort, hvor de nu måtte være anbragt. 
 
 
 



4. Frivillig Fredag 24. september 2021, status for forberedelser (bilag) 
Rønne Idrætshal er booket fra kl. 08.00 – 20.00. Niels booker også opsætning af scene, samt 3 ræk-
ker af stole med 10-15 stole i hver række. 
Arrangementet gennemføres kl. 14.00 – 17.30, fulgt op af oprydning og fællesspisning for de delta-
gende foreninger. 
Bornholmergarden har ikke mulighed for at deltage. Alternativ optakt overvejes. 
Forslag til gæstetaler: operasanger Joachim Tranberg og DR Bornholm-journalist Kimmie Hedland. 
De spørges om at være et gennemgående værtspar for arrangementet udover en fælles gæstetale, og 
tage over efter Steffens velkomst/åbning. De foreslås at gå en runde for at præsentere deltagende 
foreninger. Siger de ja, aftales møde mellem dem, Steffen og Niels. 
Alternative forslag til gæstetaler: Winni Grosbøll eller Nikoline Fritzen (Frivillig Ung Bornholm og 
pt. Foreningen Folkemødet). 
Steffen udarbejder opslag for arrangementet, og den fremlagte plan inkl. markedsføring følges. 

 
5. Dialogmøder 2021 (bilag) 

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. Der er indkommet fire input fra hhv. Bornholms Diabetesforening, Ældresa-
gen, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og Steffen Gerdes. 
Niels mødes med Direktionen 22. juni for endeligt at afstemme datoer og aftale den videre proces 
for forberedelsen. FFB’s bestyrelse orienteres herom og inddrages via mail i den videre klargøring 
af dialogmøderne. 
 

6. Eventuelt: - 

 
Referat v/Niels Chresten Andersen 
 
To-do liste  Kurser: indbydelser ud for bisidderkursus + reminder v/Birgitte og Anette 

 Kurser: planlægning af nyt kursus om puljer og fondssøgninger v/Birgitte 

 Kurser: planlægning af kassererkursus v/Birgitte 

 Frivillig Fredag: Booking af scene- og stoleopsætning v/Niels 

 Frivillig Fredag: Kontakt til foreslåede gæstetalere/værtspar v/Niels 

 Frivillig Fredag: Plakatopslag mv. v/Steffen 

 Dialogmøder: Forberedelse af input til dialogmøder mm. v/Niels 
 
 
 
 


