
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 12. januar 2022 
Gæstekantinen, Landemærket 26, Rønne 

 

Til stede: Steffen Gerdes, Esben Ørberg, Irene Dunker, Birthe Petersen, Birgitte Eybye Nielsen 
(online), Niklas (pkt. 3a), Lillian Henriksen, Anette Rasmussen og Niels Chresten Ander-
sen 

Afbud fra: Lars Greve 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 3/11 2021: godkendt 

3. Siden sidst 
a. Nyt medlem udpeget af kommunalbestyrelsen: Niclas Fick takkede for velkomst og glæder sig 

til arbejdet. Kort præsentationsrunde af bestyrelsens medlemmer. Vigtigt at vi får genstartet for-
eningslivet ovenpå Corona. Lokalsamfundslivet skal understøttes, men ikke styres. Fokus på 
medborgerskab – herunder som omtanke for andre og inddragelse af borgerne. Eksempelvis at 
modvirke ensomhed mm. 

b. Medlemssituation, status v/Niels: Uændret 57 medlemmer. Birthe tjekker Bornholms Lydavis. 
c. Økonomi, status v/Irene (bilag): Udgifter for 78.087,14 kr., hvortil kommer sekretariatsudgifter 

som Niels snarest sender en faktura på. 
Input til budget 2022: Sekretariat: 20.000 kr.; Frivillig Fredag: 60.000 kr., kurser/møder ovre: 
10.000 kr., mødeforplejning: 2.000 kr., Repræsentantskabsmødet: 7.000 kr., kontorhold: 2.000 
kr., Frivilligportal: 50.000 kr., kurser for frivillige: 20.000 kr., markedsføring: 30.000 kr. – i alt 
budgetramme på 201.000 kr. 
Forslag om Frivilligbørs, hvor frivillige mødes med erhvervsliv og kommunale institutioner. 
Birgitte sender input til Steffen og Niels herom. 
Historier fra virkeligheden til PR, herunder grafisk tilrettelæggelse. Esben laver oplæg herom. 
Det kan være om Frivillig Fredag, kurser og om samspillet mellem kommune og foreninger. 

d. Henvendelse fra danske bank (bilag): Vi takker nej til tilbuddet fra Danske Bank, men hvis de 
selv arrangerer et informationsmøde, vil FFB godt være med til at formidle indbydelsen til med-
lemmerne og via facebook-opslag. 

e. Frivillig Fredag 30/9-22, opfølgning: Muzikhuset er booket og borgmester Jacob Trøst har 
meddelt tilsagn om at deltage som taler. 

f. Dialogmøder 2022, status: Niels kontakter direktionen med forslag til dialogmøder med hele 
kommunalbestyrelsen hhv. 28. april om Frivillig Forum Bornholm, kommunalbestyrelsens stra-
tegi for frivillighed og partnerskaber 2020-22 samt input til revisionen af denne, samt et dialog-
møde igen 24. november, med drøftelse af udkast til revideret frivillighedsstrategi. 

g. Andet: Det blev foreslået at FFB sidder med om bordet i planerne for Dams Gård, Rønne. 
 



4. Repræsentantskabsmødet tirsdag 15. marts 2022 
I sin mødeplan har bestyrelsen i april 2021 besluttet datoen for repræsentantskabsmødet, der skal 
være afholdt inden udgangen af marts måned. 
Indkaldelse skal være udsendt senest en måned forinden, 15. februar. Mulighed for at sende forslag 
til behandling på mødet skal være indsendt til bestyrelsen senest tre uger forinden, 22. februar. 
Dagsorden, årsberetning, regnskab, budget og indkomne forslag skal være udsendt senest to uger 
forinden, 1. marts. 
 
a. Tidsramme: kl. 17 – ca. 21.30, der indledes med orientering fra lokale kræfter om hus og det lo-

kale foreningsliv, fulgt af fællesspisning kl. 18.00 og selve generalforsamling fra kl. 19.00. 
Niels kontakter Britta Kofoed og Kaj Jørgensen. 

b. Stedet: Pedersker Samlingshus. Irene kontakter. 
c. På valg til bestyrelsen er: Steffen Gerdes, Esben Ørberg og Birgitte Eybye Nielsen, samt de to 

suppleanter Fiona Ross og Lillian Runge Henriksen. Steffen, Esben, Birgitte og Lillian genop-
stiller. Niels kontakter Fiona. 

d. Revisor og revisorsuppleant: I lige år vælges revisor og i ulige år vælges revisorsuppleant. I 2021 
blev Erik Hald Kristensen valgt som ny revisorsuppleant efter Lars Greve, der indtrådte i besty-
relsen. Derfor skal der vælges revisor i år samt en revisorsuppleant, sidstnævnte alene for et år. 
Niels kontakter Erik Hald Kristensen, og finder forslag til revisorsuppleant. 

e. Sager til behandling: 

 Oplæg ved Niclas Fick om det nye Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalg og forventnin-
ger til samarbejdet med FFB.  

 På bestyrelsens seneste møde blev det besluttet at inddrage repræsentantskabet i forhold til 
gæstetaler ved Frivillig Fredag 30/9-22. 

 Den kommunale strategi for frivillighed og partnerskaber skal revideres i 2022. Status ved 
Birgitte og Niels, med mulighed for input til en evt. næste strategi. Inkluderende fællesskaber 
blev nævnt for input. 

 
I øvrigt blev følgende emner foreslået som input til formandsberetninger: Hvordan går det ude i 
foreningerne, herunder i forhold til Covid-19 restriktioner og deres virkninger? Er der søgt og mod-
taget kompensationer? Tilgængelighed: Tages der hensyn til bevægelseshæmmede m.fl. (apropos in-
kluderende fællesskaber)? 
 

5. Kommende kurser 
Der har været ønsker om et kassererkursus og endnu et kursus om puljer og fondsøgninger. 
Birgitte og Steffen arbejder videre med plan for kassererkursus. Niels kontakter Katja Tolstrup om 
et kursus om et nyt kursus om puljer og fondssøgninger. 
 

6. Eventuelt 
Steffen har været i DR P4 Bornholm om frivillighed. 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 

 

 



To-do liste  Tjek af Bornholms Lydavis omkring fortsat medlemskab (Birthe) 

 Faktura for sekretariatstimer 2021 til kasserer (Niels) 

 Budget 2022 udarbejdes (Irene) 

 Materiale fra andre kommune om frivilligbørs til Steffen og Niels (Birgitte) 

 Oplæg om historier fra virkeligheden, inkl. grafisk tilrettelæggelse (Esben) 

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

 Dialogmøder 2022: Kontakt til direktion om forslag til datoer (Niels) 

 Kontakt vedrørende at få FFB med om bordet ifm Dams Gaard (Steffen) 

 REP: Kontakt til Fiona Roos om valg (Niels) 

 REP: Kontakt til Erik Hald Kristensen om valg til revisor (Niels) 

 REP: Finde forslag til revisorsuppleant + kontakt (Niels) 

 REP: Oplæg om FKLU mv. (Niclas) 

 REP: Forslag til gæstetaler ved Frivillig Fredag (Steffen) 

 REP: Status for KB’s frivillighedsstrategi (Birgitte og Niels) 

 Kurser: Plan for kassererkursus (Birgitte og Steffen) 

 Kurser: Plan for kursus om puljer og fondssøgning (Niels) 

 Lokaleproblematik: Løbende orientering af bestyrelse (Birgitte og Niels) 
 


