
 
 
 
 
 
 
 

Bliv medlem af Frivillig Forum Bornholm 
 
 

Det er en god ide at blive medlem af Frivillig Forum Bornholm (FFB). 
 

FFB er en paraplyorganisation, en sammenslutning af frivillige og foreninger og 
organisationer, der varetager foreningslivets interesser og 
• er med til at skabe bedre rammer og muligheder for at være frivillig på Born- 

holm 
• styrker samarbejdet mellem de frivillige organisationer, f.eks. fælles aktiviteter 

og lån af udstyr 
• arbejder for et tæt samspil mellem frivillige, foreningslivet og det offentlige 
• henvender sig bredt til frivillige og foreninger – inden for det sociale område, 

sundhed, kultur, fritid, miljø, lokale samfund mm. 
 
 

Med frivilligt arbejde forstår vi: 
En indsats, der er frivillig, ulønnet og udføres over for personer uden for den frivilli- 
ges familie og slægt, og som er til gavn for andre end én selv og ens familie. 

 
 

Frivilligt engagement har en afgørende betydning for udvikling af den enkelte per- 
son og vort fællesskab. Mere end halvdelen af borgerne på Bornholm er aktive som 
frivillige. Frivillige indsatser og aktivt medborgerskab er nogle af grundpillerne i vort 
demokrati, og bidrager til et inkluderende fællesskab. 
I et sundt samspil med det offentlige er et aktivt lokalsamfund afgørende for udvik- 
lingen af vort velfærdssamfund. 
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FFB mener, det er helt grundlæggende: 

 at samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige skal bidrage 
til et inkluderende og ansvarsfuldt samfund, hvor borgeren finder me- 
ning i at være med til at bidrage til samfundet 

 at de frivillige indsatser ikke ses som en erstatning for det faglige, pro- 
fessionelle arbejde 

 at de frivillige inddrages i beslutninger, der berører deres frivillige enga- 
gement 

 at mulighederne for frivillighed synliggøres, herunder frivillige opgaver 
og aktiviteter 

 at udbrede kendskabet til rammer og midler af betydning for frivillighe- 
den, f.eks. puljemidler, muligheder for rådgivning mv. 

 at samspillet om frivillighed forankres og danner basis for initiativer og 
beslutninger blandt frivillige, i foreningslivet og i kommunen – både poli- 
tisk og ledelsesmæssigt 

 

 
En af FFBs aktiviteter er Det Mobile Frivillighedskontor. 
Det Mobile Frivillighedskontor (DMF) er et gratis rådgivningskontor til 
borgere, foreninger og frivillige om frivillighedsarbejdet, og tilbuddet er et 
samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og FFB. 
DMF kommer rundt på øen typisk 4 gange om foråret og 4 gange om 
efteråret. 
Deltagerne på DMF er FFBs formand, som kan svare på almene, forenings-
relevante emne, BRKs frivillighedskonsulent, som bl.a. kan svare på 
spørgsmål omkring §18 og andet generelt om frivillighed, og endelig FFBs 
sekretær, som også er BRKs mand på fondsøgning m.m. 
Så der er god mulighed på at få svar på mange forskellige emner.  

Jeg/Vi vil gerne være medlem af Frivillig Forum Bornholm 
 

 
Jeg/Vi er:  

 
Adresse: 

 
Postnummer 

  
By: 

 
Kontaktperson 

  

 
E-mail: 

  

 
Evt. hjemmeside 

 
www. 

 

 
 
Mit/min forenings 
formål 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Denne indmeldelse afleveres til sekretariatet, Ullasvej 23, Rønne – eller sendes 
pr. mail til: niels.chresten.andersen@brk.dk 

 

På forhånd tak! 
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