
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM

PROTOKOL

Repræsentantskabsmødet den 15. marts 2022
Samlingshuset, Pedersker

18 deltagere repræsenterende 11 medlemsorganisationer:

Aktivitetscentret Hasle, Aktivitetscentret Rønne, Bornholms Diabetesforening, Bornholmske Borger
foreningers Samvirke (BBS), Bornholmske Samlere, Bådemotorklubben Columbus, DGI Bornholm, 
Menighedsplejen i Rønne Sogn, Red Barnet Bornholm, Sind Bornholm, Ældresagen på Bornholm.

Steffen Gerdes bød velkommen, kort præsentationsrunde.

Britta Kofoed, formand for Samlingshusets bestyrelse orienterede om Samlingshusets historie og aktivi
teter.

Kaj Jørgensen, formand for Pedersker Lokalforening, orienterede om lokalforeningens aktiviteter, om 
fællesspisning med god tilslutning, frivilliges indsats i Brugsen og i forhold til flygtninge.

Fællesspisning.

1. Valg af dirigent
Britta Kofoed valgt med alddamation. Hun gennemgik dagsordenen og konstaterede at repræsen
tantskabsmødet var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning v/Steffen Gerdes, formand
Oplæsning af den forhåndsudsendte beretning (vedlagt protokol) med fokus på sidste repræsentant
skabsmøde, det mobile frivillighedskontor, de små børns Bornholm og Børnealhancen. Frivillig 
Fredag, dialogmøder med kommunalbestyrelsens udvalg, platformen Frivillig Bornholm og afholdte 
kurser.

Esben Ørberg glædede sig over at frivilligheden på Bornholm blomstrer sammenlignet med det øv
rige Danmark, men efterlyste også at FFB får bedre fat på de mange foreninger. Der er alt for få 
besøgende ved det mobile frivillighedskontor.
Irene Dunker spurgte de tilstedeværende foreninger, hvad de får ud af FFB?
Erna Hansen spurgte om hvordan FFB var kommet med i De Små Børns Bornholm. Steffen Ger
des forklarede at det har høj relevans for mange bornholmske foreninger, suppleret af Kim Lintrup, 
der understregede vigtigheden med koblingen til foreningslivet.
Britta Kofoed opfordrede til at formidlingen af det mobile frivillighedskontor skete på et væsentligt 
tidligere tidspunkt i forhold til de steder, det mobile frivillighedskontor besøger.

Beretning godkendt med alddamation.



3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budget til orientering v/Irene 
Dunker, kasserer
Gennemgang af det forhåndsudsendte, reviderede regnskab (vedlagt protokol), der viste samlede 
udgifter på 52 714,66 let. og en bankbeholdning pr 20/1-22 på 316.164,76 kr 
Med nedlæggelsen af frivilligportalen vai forbruget en del mindre end budgetteret og Steffen Ger
des supplerede med at udgifterne til kurser også var mindre end forudset på grund af Covid-19. 
Regnskabet blev godkendt

Irene Dunker gennemgik det forhåndsudsendte budget 2022 (vedlagt protokol).
Steffen Gerdes uddybede om det igangværende arbejde med en erstatning for fnvilhgportal. Det 
ske i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Destination Bornholm, således at den nye 
portal både indeholder eventkalender, muligheden for at annoncere efter frivillige og for frivillige til 
at byde sig tal Der er afsat midler til markedsføring af portalen, ligesom der i budgettet er afsat mid
ler tal markedsføring af FFB og de gode historier om frivilliges indsats på Bornholm.
Erna Hansen opfordrede (al at bruge TV2 Bornholm og de øvrige bornholmske medier.
Budgettet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
a Oplæg om det nye Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalg og forventninger tal samarbejdet 

med FFB v/Niclas Fick, udvalgets forperson 
Droppet, da Niclas Fick ikke deltog ved repræsentantskabsmødet

b. Orientering om Frivillig Fredag v/Steffen Gerdes
Afholdes den 30. september 2022 i og omkring Musakhuzet i Rønne 
Årets tema. Fælles Fremtid Lokalt
Der forventes igen foreningsmesse, en god konferencier og fællesspisning.
De Små Børns Bornholm har udtrykt interesse for at deltage i arrangementet.
Nyhedsmall med mele mfo udsendes efter næste bestyrelsesmøde.

c Status for kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed og partneiskaber v/Niels Chresten 
Andersen
Strategien blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 28. maj 2020, har fem fokusområder samt en 
handleplan med fire indsatsområder

Ensomhed blandt ældre
På baggrund af anbefalingerne fra en temadag i 2020 tal udmøntning af Ældremilliarden, opret
tede Center Ældre ultimo 2021 funktionen Brobygger, som har tal opgave at hjælpe ensomme 
ældre tilknyttet centeiet ud i fællesskaber. Yderligere er der etableret et tværgående samarbejde 
mellem de tre centre, Psykiatri og handicap, Sundhed og forebyggelse samt Ældre, med det 
formål at understøtte og udvikle indsatsen mod ensomhed blandt ældre generelt i kommunen, 
og for at samarbejde omkring nationale kampagner og aktiviteter målrettet ensomme, såsom 
Danmark spiser sammen og March mod Ensomhed

Frivillighed blandt unge
Gennem de sidste par ål har grupper af unge fra Forberedende Grunduddannelse FGU og So
cial -og Sundhedsuddannelsen på Campus, været frivillige på plejecentre, hvor de har fået mu
lighed for at snuse tal det frivillige arbejde Og hvor eleverne efterfølgende giver udtryk fol at de 
har opnået viden og kompetencer som styrker dem i deres fremtidige virke På begge uddannel
sesstederne et ønske om at få frivillighed md på skoleskemaet, hvilket plejecentrene meget gerne 
vil samarbejde om, da man kan se at beboerne nydei at de unge frivillige tager del i aktiviteterne.



Visionen er at projekter med de unge frivillige — tænkes ind i andre erhvervsuddannelser og 
kommunale institutioner, eksempelvis at de unge er frivillige i børnehaver.

Optimering af samspil mellem kommune og frivillige
I august 2021 gennemført dialogmøder med kommunalbestyrelsens udvalg og repræsentanter- 
for foreninger og frivillige, om en lang række forskellige forhold som f.eks. lokaleproblematik, 
lange svartider, kollektiv trafik mm.
Med mere end halvdelen af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer som helt nye medlemmer, er 
der planlagt et dialogmøde forud for kommunalbestyrelsens møde 28. april, med FFB’s besty
relse, med introduktion af den fælles frivillighedspolitik, FFB og kommunalbestyrelsens frivil
lighedsstrategi. Her vil det så blive afklaret om der igen i år skal arrangeres dialogmøder med 
KB’s udvalg og processen for en revision af KB’s frivillighedsstrategi.
Frivillig Fredag er også en vigtig dialogplatform, samtidig med at der her uddeles to priser — Fri
villigprisen samt Kultur- og Idrætsprisen, som anerkendelse af frivilliges og foreningers indsats. 
Rammer: § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde, Folkeoplysningsmidler, det mobile frivilligheds
kontor og en erstatning for vores hidtidige frivillighedsportal.
Lokaler: Tværgående arbejdsgrupper i gang med at finde en model for udlån og leje af offentlige 
og private lokaler og haller.

Større synlighed om kommunens samarbejde med frivillige
Her har Covid-19 været en afgørende hindring for at gøre den store indsats. Fokus er på dels at 
synliggøre det eksisterende samarbejde mellem kommunen og frivillige, samt fokus på at afdæk
ke yderligere muligheder for samarbejdet mellem kommunen og frivillige.
Her taler vi om sparring og erfaringsudveksling internt mellem kommunens centre og instituti
oner, og brug af erfaringer fra andre kommuner mm.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Steffen Gerdes, Esben Ørberg og Birgitte Eybye Nielsen, der alle modtager genvalg.
Alle tre genvalgt med akklamation.

6. Valg af to suppleanter
På valg er Fiona Ross og Lillian Runge Henriksen. Lillian modtager genvalg.
I,illian Runge Hemiksen genvalgt og Kim Lintrup nyvalgt — begge med akklamation.

7. Valg af revisor (lige år) og revisorsuppleant (vakant)
På valg er Erile Hald Kristensen, der modtager genvalg og blev genvalgt.
Der forelå ikke forslag til revisorsuppleant, hvorfor repræsentantskabsmødet bemyndigede bestyrel
sen til at finde en revisorsuppleant.

8. Eventuelt: intet

Steffen Gerdes takkede Britta Kofoed for veludført hverv som dirigent, og takkede alle for et godt re
præsentantskabsmøde.

Dirigent Referent

Niels Chresten Andersen


