
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

af bestyrelsesmødet den 8. juni 2022 
Mødelokale 1, Rønne Bibliotek 

 

Til stede Steffen Gerdes, Irene Dunker, Niclas Fick (online), Birthe Petersen, Lars Greve, Birgitte 
Eybye Nielsen, Anette Rasmussen, Niels Chresten Andersen og som gæst Betina Juhl Tychsen  

Afbud Esben Ørberg, samt fra suppleanterne Kim Lintrup og Lillian Henriksen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: ok, med pkt. 4 udsat til næste bestyrelsesmøde grundet afbud. 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møder 7/4 2022: ok og underskrevet 

3. Ny frivillighedskonsulent, Betina Juhl Tychsen 
Tiltræder 1. september som afløser for Birgitte Eybye Nielsen. Betina orienterede om sin baggrund, 
herunder som ansat i BRK siden 2013 og med erfaringer som frivillig. 
Steffen omdelte et forslag til ændring af FFB’s vedtægter, udarbejdet efter samråd med Birgitte og 
Niels. Forslaget er at BRK’s frivillighedskonsulent fremadrettet sikres en fast plads i bestyrelsen, så-
ledes at repræsentantskabet alene vælger 5 medlemmer af bestyrelsen, hhv. 3 og 2 for en toårig pe-
riode. 
Der var enighed om at forelægge forslaget for repræsentantskabet, men flere pegede også på mulig-
heden for at tilknytte frivillighedskonsulenten fast som tilforordnet til bestyrelsen frem for som be-
styrelsesmedlem – bl.a. fordi BRK allerede er sikret en fast plads i bestyrelsen. Der kan også være 
behov for at knytte en medarbejder til fra fritid og kultur. Niclas oplyste, at der er en dialog på vej 
omkring en bedre kobling mellem fritid/kultur og velfærdsområderne. 
 

4. Ny leder af BRK Idrætsområder, Klaus Rønne Jensen 
Herunder drøftelse af ændringer og muligheder i Conventus. Udsat til bestyrelsens næste møde den 
17/8, hvor mulighederne i Conventus også ventes mere afklarede. 
 

5. Siden sidst 
a. Medlemssituation, status:  

Stop Spild Rønne, Luthersk Missions Børn & Unge, Bo 42 afdeling Midgården og senest Scle-
roseforeningen Bornholm er kommet til som nye medlemmer siden sidst. Nu 65 medlemmer. 

b. Økonomi, status v/Irene: Bilag forhåndsudsendt. Siden sidst alene udgift til kursus i fondssøg-
ning. Saldo pr. 25/5-22 er på 414.242,76 kr. Steffen og Niclas orienterede om igangværende 
budgetproces, hvor der indgår besparelsesforslag om helt at fjerne BRK’s driftstilskud til FFB, 
hvilket reelt vil betyde en nedlukning af FFB på sigt. 

c. Ny fondssøgeside med gratis login for bornholmske foreninger. 
Fundraising Club - der er mulighed for at lade sig registrere via www.brk.dk/ffb 
På kurset 5/5-22 indgik en grundig introduktion til fondssøgesiden og dens mange muligheder. 
 



d. Kursus i fondssøgning 5/5-22 
Niels orienterede om kurset med næsten 30 deltagere, og stor tilfredshed. 

e. Andet: 
Steffen understregede behovet for at formidle ’den gode historie’ som drøftet på bestyrelsens 
møde i januar. Det gælder FFB’s betydning for det frivillige arbejde, herunder samspillet mellem 
frivillige, foreninger og kommunen. Opfordring til alle i bestyrelsen om at sende gode eksem-
pler, der bl.a. kan benyttes i næste FFB nyhedsbrev før sommer. 
Lars opfordrede til at få revidere FFB folderen snarest og få den formidlet bredt. 
Esben har lovet at komme med et oplæg omkring den gode historie. Steffen vil være tovholder 
på dels at der med hjælp fra Lars produceres opslag til formidling via facebook, dels artikler tl 
formidling gennem andre medier. Vigtigt at vi også husker de lokale blade som Hasle Nyt, 
Klyngeavisen mv. 
Niclas opfordrede til at FFB søger dialog med Ungerådet og til at få Ungerådet koblet på Frivil-
lig Fredag arrangementet. 
 

6. Frivillig Fredag 30. september 
Tema: Fælles Fremtid Lokalt 
a) Kontakter med Musikhuzet og Børnealliancen 

Steffen orienterede fra afholdt møde med Musikhuzet og kontakten med Børnealliancen (De 
små Børns Bornholm), sidstnævnte med online møde planlagt til 9/6-22. 
Området udendørs mellem Musikhuzet og Raschs Pakhus kan benyttes. Der er caféborde til rå-
dighed og enkelte andre borde. Foreninger opfordres selv til at medbringe borde, hvis de ønsker 
mere end caféborde. 

b) Tidsramme: kl. 15-18, efterfulgt af tilbud om fællesspisning for deltagende foreninger. 
c) Program inkl. prisoverrækkelser og foreningsmesse 

Samme skabelon som 2021. Niels booker de to udvalgsformænd, der står for prisoverrækkelser, 
samt hele kommunalbestyrelsen, da arrangementet også udgør en vigtig dialogplatform. 
Borgmester har allerede givet tilsagn som gæstetaler. 
Forslag om at tilbyde rickshaw-cykling for at promovere ’Cykling uden alder’, evt. med stude-
rende fra Campus som cyklister. 
Bornholmergarden foreslået til aktivitet på torvet. 

d) Konferencier: Niels kontakter Joakim Tranberg, alternativt Niklas Stenbye, formand for Unge-
rådet. Foreslået at han knyttes til borgmesterens tale. 

e) Kommunikation, indadtil som udadtil 
Opslag gøres klar og sendes til lokale blade senest udgangen af juli. Opslag kan også bruges til at 
hænge op rundt om og til facebook, herunder også et opslag inklusive ”Vi deltager også”. An-
noncering i Bornholms Tidende mindst på niveau som sidste år – og evt. reklame i TV2 Born-
holm. Pressemeddelelser ud 30/7 og 30/8. Frivillighedskonsulent opfordret til at planlægge op-
taktsaktiviteter i ugen op til Frivillig Fredag. 

f) Økonomi: ikke drøftet 
 

7. Kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed og partnerskaber 2020-22 
a) Evaluering af dialogmødet med kommunalbestyrelsen 28. april 2022 

Tilfredshed med mødet, både fra kommunalbestyrelsen og bestyrelsen. Positivt med det store 
fremmøde. Niclas ser gerne tilsvarende dialogmøder to gange pr. valgperiode. 

b) Gør KB’s frivillighedsstrategi en tilstrækkelig forskel til at den bør fastholdes efter 2022? 



Fritids-, kultur- og lokalsamfundsudvalget har strategien på sin dagsorden. Strategien er vigtig 
for at undgå ’silotænkning’ i BRK. 

c) Hovedelementer i en evt. revision – fokus, prioriteter, ønskede resultater osv.? 
Ikke drøftet. 

d) FFB’s rolle, samt proces og tidsplan 
Skal FFB have sin egen strategi? Vigtigt at vi er opmærksomme på FFB’s mål og mission, nem-
lig at sikre gode vilkår for frivillige på Bornholm, herunder sikre et godt samspil mellem frivilli-
ge, foreninger og kommuner. FFB er en paraplyorganisation og bør derfor ikke påtage sig akti-
viteter, der overlapper medlemsorganisationernes aktiviteter – hvor flere også er paraplyorgani-
sationer som f.eks. Bornholms Borgerforeningers Samvirke (BBS) og DGI. 

e) Andet: Lars spurgte til processen for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Niels rede-
gjorde herfor og nævnte at kommunalbestyrelsens todages budgetseminar 1-2. september for-
ventes at blive afgørende i forhold til besparelsesforslag mm. 
 

8. Eventuelt: 
Næste bestyrelsesmøde 17. august flyttes til kl. 16.30 – 18.00 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 

 

To-do liste  Nyhedsmail med gode historier, ud før sommer – herunder indbydelse til at 
deltage i foreningsmessen Frivillig Fredag (Steffen) 

 Klaus Rønne Jensen indbydes til næste bestyrelsesmøde (Niels) 

 Flyer om FFB og den konkrete værdi ved at være med (Steffen og Niels) 

 Kontakt til Ungerådet om dialog og evt. medvirken Frivillig Fredag (Niels) 

 Frivillig Fredag: Kontakt til Joakim Tranberg, alt. Niklas Stenbye (Niels) 

 Frivillig Fredag: Kontakt til Bornholmergarden (Niels) 

 Frivillig Fredag: Kontakt til Campus omkring cykling-tilbud (Niels) 

 Frivillig Fredag: Opslag klar inden udgangen af juli (Steffen og Niels) 

 Frivillig Fredag: Pressemeddelelser ud 30/7 og 30/8 (Niels) 

 Frivillig Fredag: Annoncering i dagspressen (Steffen, Irene og Niels) 

 Frivillig Fredag: Evt. optaktsaktiviteter før Frivillig Fredag ( Birgitte/Betina) 

 Forslag til vedtægtsændring, til næste repræsentantskabsmøde (Steffen) 
 

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) 
 


