
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 3. november 2021 
Mødelokale, Rønne Bibliotek 

 

Til stede Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Irene Dunker, Birthe Petersen, Lars Greve, Anette Ras-
mussen og Niels Chresten Andersen 

Afbud Bente Helms, Birgitte Eybye Nielsen, Lillian Runge Henriksen og Fiona Ross 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 11/8 2021: Godkendt 

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

KorBornholm er lukket. Nu 56 medlemsorganisationer + 1 privat medlem. 
b. Økonomi, status v/Irene, jf. forhåndsudsendt status. 

Status pr. 1/11-21 er 348.969,56 kr. Udgifter til annoncering for Frivillig Fredag følger med fak-
tura fra BRK på samlet godt 16.000 kr. Det blev besluttet i budgettet for 2022 at afsætte 40.000 
kr. til Frivillig Fredag. 

c. Det mobile frivillighedskontor: Østermarie 7/9-21: 
Niels orienterede om de 5 sager, der blev drøftet. Herunder om behov for et eller to offentlige 
toiletter i Østermarie, som der er fulgt op på med BRK’s ejendomsservice. 

d. DSBB – Bornholms Børnealliance – manifest (bilag) v/Steffen 
FFB er medunderskriver på manifestet, sammen med ca. 20 organisationer. 

e. Netværksmøder for lokale frivilligråd v/Steffen 
FFB har ikke deltaget i disse netværksmøder, der hidtil har haft fokus alene på det frivillige soci-
ale arbejde (§ 18), men måske nu forsøges gjort bredere og måske begrundet i kritik bl.a. fra 
FFB. Steffen er kontaktet og en aftale om et telefoninterview er ved at blive indgået. 

f. Andet: - 
 

4. Frivillig Fredag 24. september 2021, evaluering 
Der var enighed om at det nok var det bedste FF-arrangement indtil nu, dog alt for megen plads og 
der måtte godt have været en del flere besøgende. 
 
a. Rammerne – Rønne Idrætshal, tidsrammen kl. 14-17, faciliteter 

Rammerne var gode, men enighed om at følge forslaget om at flytte arrangementet 2022 til Mu-
sikhuzet og Store Torv i Rønne. Her er der god plads både indenfor og udenfor. Niels kontak-
ter Musikhuzet allerede nu for at booke fredag 30. september. Arrangementet bør lægges se-
nere, hvilket også giver mulighed for at Bornholmergarden kan medvirke og giver nye mulighe-
der i forhold til foreningsmessen med nogle udenfor (med pavilloner) og evt. snobrød mv. af 
spejdere. Der vil blive brug for borde, som evt. kan hentes fra Rønne Idrætshal. 



b. Programmet – konferencier, prisoverrækkelser mv. 
Stor tilfredshed med Joakim Tranberg som konferencier. Godt musikalsk indslag og ok med 
prisoverrækkelser. Der skal ikke ske mere på scenen. Fællesspisningen var en succes (bortset fra 
at der godt kunne være salat til hovedretten). 
Vigtigt at gæstetaler og konferencier kommer på plads tidligt – gerne før sommerferien. Den 
nye kommandant og hjemmeværnschef Ulrik Skytte blev foreslået, men enighed om at drøfte 
forslag på næste repræsentantskabsmøde. Det vil være oplagt også at involvere borgmesteren. 
Forslag om en konkurrence om den mest kreative stand. 

c. Deltagelse – foreninger, gæster, politikere 
Deltagere af flere politikere og nogle KV-kandidater. 

d. PR – annoncering, opslag, mediedækning 
Væsentligt mere brugt på annoncering, der dog fortsat kan øges og lægges endnu tidligere.  
Det bør overvejes igen at organisere optakts-aktiviteter i ugen op til Frivillig Fredag. 
Forslag om reklame i TV2 Bornholm, samt at booste mere på Facebook – her bistår Lars gerne. 

e. Økonomi: Som aftalt blev der i samklang med seneste repræsentantskabsmøde prioriteret en del 
flere midler til arrangementet. 
 

FFB’s formand sendte 27/9-21 en tak til alle deltagere inkl. en opfordring til at sende os deres eva-
luering af arrangementet. Der er modtaget tre svar: 
Diabetesforeningen er meget i tvivl om de vil prioritere at deltage en anden gang. De modtog EN 
person, der ville vide noget om diabetes og EN politiker, der mere ville fortælle om alt det gode de 
gør. Dernæst foreslår de et tidspunkt, hvor det arbejdende folk kan deltage. 
Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening foreslår Musikhuset som alternativt sted for arran-
gementet. 
TrygLuft Bornholm synes det hele var sat godt op og spørger om hvad vi gør for at få flere besø-
gende. De mener der må kunne gøres noget for at den bornholmske befolkning vil møde op for at 
se hvad de frivillige bruger deres tid på. 
Efterfølgende er der også kommet svar fra Ældre Sagen på Bornholm, hvor der var delte meninger 
om arrangementet, og nogle mener ikke indsatsen matcher udbyttet. Forslag om at flytte det til Sto-
re Torv, reklamere mere for arrangementet og høre hvordan man gør andre steder. 
 

5. Dialogmøder 2021, opfølgning (bilag) 
Udover at evaluere og følge op på de afholdt dialogmøder, skal der tages stilling til set-up for dia-
logmøderne i 2022. 
BSU dialogmødet blev aflyst grundet én tilmeldt og én sag. BSU besluttede dog at indbyde FFB til 
et dialogmøde senere om fritidstilbud for mellemtrinnet i Vestermarie og andre byer. 
Anbefaling 1: Dialogmøderne fremadrettet bør have fokus på de frivilliges og foreningslivet ram-
mer og vilkår, barrierer og samspillet med kommunens politiker og medarbejdere. Derimod bør 
mere lobbyprægede sager fremmes i andre netværk, råd eller dialogmøder. 
Anbefaling 2: Med en ny kommunalbestyrelse i 2022 foreslås dialogmøderne samlet i ét dialogmøde 
for hele kommunalbestyrelsen i foråret 2022, dels til orientering om FFB og kommunalbestyrelsens 
frivillighedsstrategi og revisionen af denne (udløber i 2022). 
 
Enighed i begge anbefalinger, dog således at dialogmøderne i 2022 foreslås opdelt i to: en time i 
foråret med den nye kommunalbestyrelse med orientering om FFB og kommunalbestyrelsens frivil-
lighedsstrategi – samt en time om efteråret med fokus på udkast til revideret frivillighedsstrategi 
samt indkomne emner (med fokus på rammer og vilkår for frivillige og foreningslivet). 



Niels og Birgitte vil holde FFB’s bestyrelse orienteret om opfølgningen af lokaleproblematikken. 
 

6. Kommende kurser 
På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om at planlægge et kassererkursus og endnu et kursus 
om puljer og fondsøgninger. UDSAT. 
 

7. Eventuelt: - 

 
Referent: Niels Chresten Andersen 
 
To-do liste  FFB budget 2022: Frivillig Fredag = 40.000 kr. (Irene) 

 Frivillig Fredag 30/9-22: Musikhuzet bookes (Niels) 

 Frivillig Fredag 2022: Forslag til gæstetaler indkaldes ved det kommende repræ-
sentantskabsmøde (Steffen og Niels – dagsorden) 

 Frivillig Fredag 2022: Hvordan afvikles den i andre kommuner, fremmøde, 
respons mv. 

 Dialogmøder: Tilbagemelding af FFB’s bemærkninger til direktion (Niels) 

 Lokaleproblematik: Løbende orientering af bestyrelse (Birgitte og Niels) 
 


