
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

til bestyrelsesmødet onsdag 11. august 2021 kl. 16-17.30 
Mødesal, Rønne Bibliotek 

 

Til stede: Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Irene Dunker, Bente Helms, Birgitte Eybye, Birthe Peter-
sen, Lars Greve og Niels Chresten Andersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 16/6 2021: godkendt 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status v/Niels 

Bornholms Marineforening er nyt medlem. Esben arbejder på at få flere borgerforeninger med. 
b. Økonomi, status v/Irene 

Jf. forhåndsudsendt bilag. Siden sidst har der alene været udlæg til forplejning ved bestyrelses-
mødet 16/6. Saldo: 364.901,31 kr. Af kommende aktiviteter forventes en del udgifter til Frivillig 
Fredag. 

c. Andet: Birgitte orienterede om March mod ensomhed, der i år begynder på Bornholm 15/8-21 
fra Nexø. 
 

4. Frivillig Fredag 24. september 2021, status for forberedelser 
Gæstetaler: Winni Grosbøll foreslået. Bente kontakter. 
Kimmie Hetland har sagt ja til at være konferencier og svar fra Joakim Tranberg afventes (har sagt 
ja efterfølgende). Enighed om at det vil være rimeligt med et honorar til hver af de to, udover dæk-
ning af transportudgifter mv. 
Fællesspisning efter oprydning: For de, der deltager aktivt og med stande. Max. 5 deltagere pr. for-
ening. Vigtigt med tilmelding. Irene arbejder videre med bestilling, herunder af kaffe/te og småka-
ger til ’cafeen’. 
Steffen og Esben er klar med en første pressemeddelelse, som Niels formidler, herunder til FFB’s 
medlemmer med opfordring til at de formidler yderligere ud i egne rækker. Der gøres opmærksom 
på muligheden for en foreningsstand 
Bente sender mail til kommunalbestyrelsen og direktion, med henvisning til at Frivillig Fredag ud-
gør en dialog-platform jf. kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed og partnerskaber. Niels 
booker herefter deres kalendere via outlook-systemet. 
Steffen, Esben og Niels arbejdere videre med presseinfo, opslag og annoncering. 

 
5. Dialogmøder 2021 

Status over modtagne input og tilmeldinger, jf. forhåndsudsendt bilag. 
Dialogmødet med Børn- og Skoleudvalget foreslås droppet, da der alene er indkommet ét input og 
tilmeldt én deltager. BSU opfordres til at behandle inputtet og følge op på sagen. 



Lokaleproblematikken skal også behandles i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget (JUFU) og i Øko-
nomi-, Erhverv- og Planudvalget (ØEPU. Anliggendet skal være, at foreninger som ikke er god-
kendt som folkeoplysende foreninger ligestilles med disse, når det gælder adgang til kommunalelo-
kaler. Finansiering via § 18-puljen bør undersøges. 
Niels retter oversigten til og sørger for at orientere direktion og udvalgsformænd. 
Steffen, Esben og Niels har formøde med udvalgsformændene onsdag 18/8. 
 
Niels udarbejder referat af møderne, der efterfølgende rundsendes til udvalgsformænd, direktion og 
FFB’s bestyrelse. 
 

6. Eventuelt: - 

 
Referent: Niels Chresten Andersen 
 
To-do liste  Kurser: planlægning af nyt kursus om puljer og fondssøgninger v/Birgitte 

 Kurser: planlægning af kassererkursus v/Birgitte 

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

 Frivillig Fredag - gæstetaler: Kontakt til Winni Grosbøll v/Bente 

 Frivillig Fredag – PR: Pressemeddelelse formidles v/Niels 

 Frivillig Fredag - forplejning: Bestilling af kaffe mv. + til spisning v/Irene 

 Frivillig Fredag: Orientering af kommunalbestyrelsen v/Bente + Niels 

 Frivillig Fredag: Annoncer, opslag og flere pressemeddelelser v/Steffen, Esben 
og Niels 

 Dialogmøder: Formøde med udvalgsformænd 18/8 v/Steffen, Esben og Niels 
 
 


