
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 7. april 2022 
Rønne Bibliotek 

 

Til stede Steffen Gerdes, Irene Dunker, Lars Greve, Birthe Petersen, Birgitte Eybye Nielsen, Lilli-
an Runge Henriksen, Anette Rasmussen og Niels Chresten Andersen 

Afbud: Esben Ørberg, Niclas Fick, Kim Lintrup 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt  

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 12/1 2022: godkendt 

3. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status: Dance Vibration er nedlagt. Nye medlemmer: Øens Venner, De-

pressionsforeningen, Bornholmske Flygtningevenner, Bådemotorklubben Columbus og Hasle 
Byting. Status er 61 medlemmer samt et privat medlem. 

b. Økonomi, status v/Irene:  
Bilag forhåndsudsendt. Driftstilskud fra kommunen på 105.028 kr. modtaget. Saldo pr. 4/4-22: 
416.492,76 kr. 

c. Frivillig Fredag 30/9-22 
Steffen, Birgitte og Niels mødes med Musikhuzet 27/4 for at besigtige rammer. Børnealliancen 
ønsker at være med, herunder med et separat arrangement om formiddagen. Det undersøges 
ved samme møde, samt emner som fællesspisning og andre praktiske forhold. 

d. Kursus i fondssøgning ændret til torsdag 5. maj kl. 16-17.30 
I mødesalen, Rønne Bibliotek, kl. 15.00 – 17.30. Annonceres via lokale medier, facebook og ny-
hedsmail til FFB’s medlemmer. Der er nu er fundet en erstatning for Puljeguiden. Det er Club 
Fundraising. Der er tegnet et flerbrugerabonnement, så alle øens foreninger og kommunale in-
stitutioner kan få gratis login. Administrator er Niels. På kurset er der afsat 30 minutter til en in-
troduktion af fondssiden. 
 
Lars foreslog at tilbyde FFB’s medlemmer målrettet bistand og vejledning til deres aktuelle 
fondsansøgninger, f.eks. en workshop hver anden måned af ca. 2 timers varighed med bistand 
af personer med stor indsigt i udformning af fondsansøgninger. En økonomisk ramme på om-
kring 6.000 kr. pr. workshop til 2 konsulenter og øvrige udgifter. 
Steffen foreslog at den hidtidige model for det mobile frivillighedskontor blev ændret til at 
FFB’s medlemmer opfordres til at booke det mobile frivillighedskontor, der bl.a. bistår med råd 
og vejledning til fondssøgning. Vi skal undgå at FFB med kommunalt driftstilskud ikke skaber 
konkurrenceforvridning i forhold til de professionelle fundraisere på øen. 
Et forslag kan være at FFB tilbyder alle foreninger støtte til fundraiser, der kan bistå med selve 
ansøgningen mv. Første led kunne så være en kontakt til alle professionelle fundraisere, så der 
med tilbuddet kan medsendes information om de enkelte fundraisere og deres særlige kompe-



tencer. Her kan foreningerne så selv vælge, hvem de vil kontakte. Dette som supplement til den 
hjælp, der hidtil er tilbudt via det mobile frivillighedskontor og FFB’s sekretariat. Niels og Stef-
fen arbejder videre med forslaget. 

e. Andet: 
Klaus Rønne Jensen, leder af BRK’s idrætsområder, vil gerne deltage på FFB’s næste bestyrel-
sesmøde for at orientere om Conventus, nyhedsmail og andre nye muligheder. Vedtaget. 
 
Birgitte oplyste, at hun 1. september går på pension som kommunens frivillighedskonsulent og 
opfordrede til, at FFB’s bestyrelse finder en løsning, således at hendes afløser kan sikres en 
plads i bestyrelsen – ikke blot en lyttepost, men som et fuldgyldigt, stemmeberettiget medlem, 
der kan gå ligeværdigt ind i opgaveløsningen og samarbejdet, og ikke mindst som brobygger 
mellem kommune og frivillige. Bestyrelsesarbejdet er således beskrevet i frivillighedskonsulen-
tens opgaveportefølje – og bliver prioriteret som en vigtig skal-opgave. FFB ser værdien af sam-
arbejdet med frivillighedskonsulenten, og har ad flere omgange udtrykt bekymring overfor 
kommunalbestyrelsen vedr. spareforslag med nedlæggelse af funktionen. 
Vedtægterne skal i givet fald ændres, hvis kommunens frivillighedskonsulent skal have fast sæde 
med stemmeret i FFB’s bestyrelse. 
 
Boblberg: FFB’s bestyrelse har tidligere fremsendt en opfordring til kommunen om at koble sig 
til Boblberg, som afløser for frivilligbornholm-portalen, der blev nedlagt i 2021. FFB’s bestyrel-
se har også tilbudt at medfinansiere Boblberg. 
Birgitte orienterede om status på kommunens arbejde med portaler 

a. Destination Bornholm udvikles til også at dække behov for annoncering af foreninger-
nes events og aktiviteter 

b. Conventus og bookning af lokaler udvikles med bl.a. en bedre søgefunktion 
c. Borger-til-borger delen eksempelvis via en fællesskabsportal Boblberg. I kommunens 

centre hersker der tvivl om effekt i forhold til økonomien, og man ønsker at få et møde 
i stand med udvikleren af Boblberg. Da FFB i sin tid har anbefalet Boblberg og har til-
budt at bidrage til finansiering af portalen, inviteres bestyrelsen i dag til at deltage ved en 
præsentation af produktet i nærmeste fremtid. 

Bestyrelsen besluttede at foreningernes og de frivilliges behov forventes dækket af de nævnte 
digitale løsninger jf. pkt. a og b. Borger-til-borgerdelen har et mere socialt og individuelt sigte, 
og falder udenfor FFB’s formålsparagraf. FFB har der ikke længere behov, ved medfinansiering, 
at benytte Boblberg. Steffen orienterer BRK’s administration herom. 
 

4. Repræsentantskabsmødet tirsdag 15. marts 2022, evaluering og opfølgning 
a) Tid og sted, forplejning og lokale indlæg før generalforsamlingen: Godt møde og god forplej-

ning. Stor tilfredshed. 
b) Deltagelse: 18 deltagere, der samlet repræsenterede 11 af ca. 60 medlemsorganisationer: Delta-

gelsen ok og nok det, vi kan forvente. 
c) Sager til evt. opfølgning: 

a. Det Mobile Frivillighedskontor – for få besøgende. Drøftet under pkt. 3d 
b. FFB, den nye portal og de gode historier om frivilliges indsats på Bornholm må markedsfø-

res mere. Dels drøftet under pkt. 3e og igen under pkt. 5. 
c. Andet: Irene spurgte på mødet hvad foreningerne mener at få ud af deres medlemskab af 

FFB. Der kom ingen svar. Flere foreninger har deres egne paraplyorganisationer, som DGI, 



Ældresagen og borgerforeningerne. Flere af FFB’s aktiviteter foregik også før etableringen af 
FFB, f.eks. den støtte der tilbydes via det mobile frivillighedskontor. 
Niels nævnte at FFB’s værdi kan ses i forhold til 

 anerkendelse af frivillige, især gennem Frivillig Fredag,  

 gennem dialog med kommunalbestyrelsen og dens udvalg, hvor hele bredden i for-
eningslivet og blandt frivillige tilgodeses 

 Samspillet mellem frivillige/foreninger og kommuner, hvor problematikker omkring 
lokaler og andre rammer f.eks. tages op – og samspillet omkring kommunalbestyrel-
sens frivillighedsstrategi (prioriteter, handleplan mv.) 

 Synlighed af de frivilliges og foreningernes betyder både generelt og i forhold til de 
kommunale områder, de gode historier. 

Lars mente at en forklaring på manglende svar ved repræsentantskabsmødet kunne skyldes at 
FFB er for langt fra de enkelte foreninger og foreslå at FFB’s bestyrelse i højere grad udvalg-
te sig nogle mærkesager, f.eks. at ikke-folkeoplysende foreninger ligestilles med de folkeoply-
sende i forhold til mødelokaler. Han foreslog at der blev udarbejdet en flyer om FFB og for-
delene ved at være med. Det var der tilslutning til. Steffen og Niels arbejder videre med for-
slaget. 

 
5. Dialogmøde med kommunalbestyrelsen torsdag 28. april kl. 16.30 – 17.30 

Deltagere: FFB’s bestyrelse (7 personer inkl. Niclas Fick som KB’s repræsentant) 
Fokus på: 

 Den fælles frivillighedspolitik og Frivillig Forum Bornholm 

 Kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed og partnerskaber 2020-22 
Der skal udarbejdes et mere udførligt program for dialogmødet inkl. navne på FFB’s deltagere og 
spørgsmål til dialog. Et forslag er at fremvise en række konkrete eksempler (gode historier) på sam-
spillet mellem kommunale enheder og frivillige/foreninger. 
 
Hele bestyrelsen ventes at deltage samt Niels som sekretariatsansvarlig. 
Steffen indleder med at orientere kort om baggrunden for den fælles frivillighedspolitik og etable-
ringen af FFB. Herefter mulighed for spørgsmål (i alt 5+5 min.) 
Birgitte og Niels fortsætter med kort at redegøre for kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed 
og partnerskaber 2020-22, herunder status for de fire indsatsområder og de tværgående indsatser. 
Herefter mulighed for spørgsmål og evt. input til den næste frivillighedsstrategi (15 min.) 
Herefter korte indlæg (max. 5 min.) med eksempler på frivillighedens betydning: Lokalsamfunds-
puljen (Esben), de ikke-folkeoplysende foreninger inkl. lokaleproblematik (Lars) og korte indlæg 
ved Irene og Birthe. Der gives mulighed for spørgsmål og kommentarer. 
Niels og Steffen runder af med en slide over andre eksempler på frivillighedens værdi, f.eks. flygt-
ningearbejdet, strandrensning, patientnetværket og børnealliancen. 
Niels orienterer borgmester og direktion om programmet for dialogen. 
 

6. Eventuelt: - 

 

 

 



To-do liste  Nyhedsmail om bl.a. kurset 5/5 (Steffen) 

 Frivillig Fredag: Møde med Musikhuzet 27/4 (Steffen, Birgitte og Niels) 

 Program for dialogmødet med kommunalbestyrelsen 28/4 formidles (Niels) 

 Kursus i fondssøgning 5/5: Annoncering og anden formidling (Niels) 

 Tilbud om støtte til foreninger ved fondsansøgninger mv. (Steffen og Niels) 

 Klaus Rønne Jensen indbydes til næste bestyrelsesmøde (Niels) 

 Skrivelse til BRK administration om Boblberg (Steffen) 

 Flyer om FFB og den konkrete værdi ved at være med (Steffen og Niels) 
Fra tidligere bestyrelsesmøder: 

 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. 

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

 Kurser: Plan for kassererkursus (Birgitte og Steffen) 
 


