
FRIVILLIG FORUM 

BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

Af bestyrelsesmødet 6. august 2018 på Ullasvej 23, Rønne 

 

Til stede:  Steffen Gerdes, Bente Helms, Irene Dunker, Birgitte Eybye Nielsen, Birthe Petersen, Jan 
Kjersgaard og Niels Chresten Andersen (referent) 

Afbud:  Lene Koefoed, Karenbodil Madsen (suppleant) 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 16. maj 2018 

Godkendt og underskrevet. 

3. Siden sidst 

a. Medlemssituation, status v/Niels 
Østermarie Borgerforening er nyt medlem. Der har været lidt tekniske drillerier med hjemmesi-
dens tilmeldingsfacilitet, så tilmeldinger ikke automatisk nåede frem til Niels. Der skulle dog nu 
være styr på det. Bente nævnte en forening, der snart forventes at tilmelde sig. 

b. Økonomi v/Irene 
Gennemgang af udsendt/omdelt oversigt. Der har været et forbrug på knap 60.000 kr. indtil nu 
i 2018, mod budget for hele året på 98.000 kr. Der vil dog komme yderligere udgifter til bl.a. 
kurserne i uge 41 for ca. 20.000 kr. fordelt på undervisning (9.187,50 kr.), ophold og forplejning. 

c. Nyhedsbrev v/Birgitte 
Om medlemskab af FFB, frivilligportal, Frivillig Fredag/fondsmesse/foreningsmesse, samt om 
ugen op til og kurserne i uge 41. 
Grundet kapacitetsproblemer med for mange mail adresser pr. udsendelse kom nyhedsbrevet 
ikke ud som forsøgt i juli. Anette på biblioteket er retur i næste uge, hvor hun kan tage fat på at 
få nyhedsbrevet og bilag sendt ud til de mange foreninger, hun har samlet kontaktdata på. 
Det kan vel tænkes at vi kommer til at udsende flere nyhedsbreve. 

d. Kurserne i uge 41, tidsplan for PR mv. v/Birgitte 
Rønne Idrætshal 8. og 9. oktober, begge dage fra kl. 9.30-16. 
I ugen 17-21/9 vurderer vi om der er brug for annoncering/yderligere PR (Birgitte) 

e. Frivillighedsstrategien, status v/Birgitte og Niels 
Dagsorden med status til alle politiske udvalg skal være klar 15/8. 

4. Frivillig-portalen 

a. Gennemgang af kontrakt og vurdering af i hvor høj grad den er opfyldt v/Jan 
Anette på biblioteket har gennemført et brugertjek på portalen, jf. udsendt bilag. 
Af de kontraktslige 6 moduler er der intet leveret endnu på det sjette modul ”Foreningssystem”. 
Dernæst er der funktioner, som endnu ikke fungerer – f.eks. sortering på kategorier og valg af 
sprog. Vi har aftalt med Mark at modulet ”Ad hoc opgaver” slås sammen med det første modul 
”Frivilligopgaver”. 
Anette peger på en række praktiske erfaringer, f.eks. at det tager ekstremt lang tid at opdatere 
sin profil. 



Når Mark i næste uge er tilbage fra ferie kontakter Steffen ham og giver ham en frist på 3 uger 
til at få de kontraktslige mangler udbedret. Omkring dele af modulet ”Foreningssystemet” kan 
der evt. aftales udsættelser. Dog er det vigtigt at få sikret en facilitet til et foreningsregister, som 
FFB med kommende nyhedsbreve nemt kan komme i kontakt med. 

b. Foreningsregistret, aftale om særlig facilitet på portalen v/Steffen: Se ovenfor. 

5. Frivillig Fredag 28. september 2018 

a. Åbningstalen v/Steffen 
Dorthe Pedersen m.fl. fra Værftet i Nexø har sagt ja til åbningstalen kl. 13.00. 
 

b. Programmet i øvrigt, herunder prisoverrækkelse og fondsmesse v/Niels 
Kl. 10-12: Klargøring for FFB’s bestyrelse og øvrige arrangører 
Kl. 12-13: Klargøring for deltagende foreninger og fonde 
Kl. 13-13.30: Åbning og prisoverrækkelse. Mødeleder: Steffen. 
Bjarne Kirkegaard er på plads vedr. prisoverrækkelse 13.15.  
Flere fonde, bl.a. Sparekassen Bornholms Fond har bekræftet deres deltagelse. 
 
Enighed om at der på tidspunkterne 13.45, 14.45, 15.45 og 16.45 bør være indslag på eller om-
kring scenen, som kan sætte liv i messen og med tanke på sloganet ”Her er vi seje sammen”. 
Jan spørger Karen-Margrethe om et indslag om ”Smart træning” 
Bente kontakter Østergade 54 om et kor-/musikindslag eller lignende 
Irene sørger for et danseindslag (tango). 
Niels sørger for et internationalt indslag (South Baltic samarbejde mv.) 
Der meldes tilbage til Niels, herunder om hvilke tidspunkter, der passer bedst til det enkelte 
indslag. 

 
c. Frivillig-ugen, planlagte aktiviteter mv. v/Birgitte 

Der har været gode kontakter med pressen, der er interesserede i at dække ugens aktiviteter. 
Der vil blive taget kontakt til de 45 registrerede aktører på frivilligportalen. 
Birgitte og Niels arbejder videre med et forslag om at involvere politikerne til et rickshaw race 
rundt om stadion eller ved Aakirkeby Hallerne. Passagerer kan være vindere af en konkurrence 
under Frivillig Fredag/fondsmessen. 

 
6. Næste møde: Tirsdag 18. september fra kl. 16-18 i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne 

7. Eventuelt: - 

 

To-do liste • Udsendelse af nyhedsbrev mv. i august (Anette) 

• Vurdering af behov for annoncering/PR for kurser i uge 41 (Birgitte) 

• Kontakt til Mark med tidsfrist for opfyldelse af kontrakt (Steffen) 

• Kontakt til indslag til Frivillig Fredag (Bente, Irene, Jan og Niels) 

• Forberedelse af rickshaw-race (Birgitte og Niels) 

 

 


