
FRIVILLIG FORUM
BORNHOLM

PROTOKOL

Af repræsentantsk bsmødet 26. marts 2019

Sted: Viking Adetik, Louisenhøj, Torne ærksvej 20, 3700 Rønne.

22 deltagere, repræsente ende 15 medlemsorg nis tioner:

Bornholms Regionskommune, Bornholmske S mlere, SIND Bo nholm, Aktivitetscenter H sle, Æld e¬

sagen, Menighedsplejen ved Skt. Nicol i Kirke, Bornholms Forsv rsmuseum, Bornholmske Borgerfor¬

eningers S mvirke, Bedre Psyki t i Region Hovedst den, Aktivitetscentret Rønne, Multihuset Øste l rs,

E indringscenter Bo nholm, DGI Bo nhol  og Bornholms Veteran Forum

Repræsent ntsk bsmødet indledtes med fællesspisning Id. 18.00 og f a kl. 19.00 et oplæg ved idrætskon¬

sulent Henriette Folkm nn Hansen, om DGI Bornholms arbejde med Ment l sundhed og demens.

Hun omtalte bl.a. ABC fo  mental sundhed: A for  t gøre noget  ktivt, B for at gøre noget sammen og

C for at gøre noget meningsfuldt.

Vigtigheden af  t forstå og forstæ ke det inkluderende fællesskab gennem mikrohandlinger blev under¬

streget, f.eks.  t sørge for en god velkomst af nye i fællesskabet.

Hun omt lte initi tiver som demensvenlige idrætsforeninger og kurser i bl.a.  t blive instruktør i de¬

mensvenlig idræt.

1. Valg af dirigent

Ole Dreyer valgt med akklam tion. Han konst terede at repræsent ntsk bsmødet var rettidigt ind¬

k ldt.

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Steffen Gerdes

Jf. forhåndsudsendt bilag. Medlemstal er fordoblet det seneste år. Der har været  nvendt mange

kræfter på udvikling, tilretning og m rkedsføring af frivilligport l, og på det seneste er  ktivitetsni¬

ve uet steget mark nt. Frivillig Fred g var i 2018 henl gt den ene af Aakirkeby H llerne, der var

dog pl ds til flere foreninger og besøgende. Planen var  t flytte arrangementet til Campus Born¬

holm i år, men det har desværre vist sig ikke  t være muligt.

Et nyt initi tiv med mobilt frivillighedskontor placeret forskellige steder på øen har vist, at der er et

behov for et såd nt, hvorfor det sikkert fortsættes til efteråret.

Der h r været  fholdt flere kurser med godt fremmøde. Et kursus for kasserere er planlagt til den

27. april og der er netop modt get tils gn om et kursus for Vågekoner .

Bestyrelsen h r freml gt fo sl g til et frivillighedscenter, hvilleet i ke blev imødekommet ved bud¬

getforhandlingerne for 2019. Senest h r bestyrelsen foreslået borgmesteren  t bruge Østre Skole til

et foreningshus.

Formanden afsluttede med en tak til medlemsforeningerne i FFB, til de ca. 60 registrerede forenin¬

ger på frivilligportalen og rettede en tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen.



Der blev spurgt ind til budgettet for frivilligportalen på 100.000 kr. Formanden forklarede  t belø¬

bet dækker over flere udgifter til bl. . drift og m  kedsføring.

Der blev spurgt ind til hvor l ngt  rbejdet med lok leoverblikket er, jf. BRK s frivilligstr tegi, og

herunder mulighederne for  t priv te foreningshuse som Mulrihuset i Østerlars, kan blive synlig-

gjort på BRK s hjemmeside med lokaleoversigt. Niels Chresten Andersen sv rede at det h r trukket

ud med at skabe det store overblik, på grund af de m nge forskellige typer af lokaler og flere for¬

skellige ejerforhold. Birgitte Eybye opl ste, at så snart kommunen er Idar med oversigten, vil også

private foreningshuse blive tilbudt  t komme med i o ersigten.

Irene Dunker oplyste  t det allerede nu er muligt for forenings ejede medborgerhuse  t registrere sig

på Conventus.

Der blev spurgt til hvor Fri illig Fred g sk l afholdes i 2019. Multihuset Østerl rs blev foreslået.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ kasserer Irene Dunker

Jf. forhåndsudsendt bilag. Udgifter på kn p 50.000 kr. og indtægter på 152.000 kr.

Kassebeholdning ved udgangen af 2018 v   på 136.600 kr. Regnskabet blev godkendt.

Irene Dunker orienterede herefter om budget for 2019.

Der blev fra flere sider stillet spørgsmålstegn ved den store k ssebeholdning, med opfordring til be¬

styrelsen om  t finde  nvendelse af midlerne til ga n for medlemsorganisationerne. Formanden

forklarede at der h r været  ilbageholdenhed for bl.a.  t sikre midler til et evt. frivillighedscenter.

Han opfordrede til at komme med forslag til bestyrelsen.

Det blev foreslået  t bruge midler til at følge op på det oplæg, Henriette Folkm nn Hansen havde

omkring ment l sundhed og demens.

Budgettet blev med disse bemærkninger t get til efterretning.

4. Indkomne forslag (Ingen modt get ved fristens udløb den 5/3)

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

På valg: Birgitte Eybye Nielsen, Lene Koefoed og Steffen Gerdes.

Lene Koefoed modt ger ikke genvalg.

Birgitte Eybye og Steffen Gerdes blev genvalgt, og Esben Ørberg blev nyvalgt til bestyrelsen. Alle

med  kklamation.

6. Valg af revisor

På v lg: Lars Greve. Genvalgt med  kkl mation.

7. Valg af to suppleanter

På valg: Doris Carlsen og Karenbodil Madsen. Begge blev genvalgt med  kklam tion.

8. Eventuelt

Opfordring til  t repræsentantsk bsmøderne fremover indledes med en præsent tionsrunde af de

fremmødte. Det førte til at der her blev gennemført en præsentationsrunde.

Formanden opfordrede til at flere foreninger melder sig ind i FFB, også foreninger der er rep æsen¬

teret  f para ly-organis tioner, f.eks. borge foreninger og id ætsforeninger.

Opfordring til at b kke op om forslaget om at bruge Østre Skole som foreningshus.



Der blev o ienteret om konk ete sager, der er fulgt op på i de tre hidtidige mobile frivillighedskon¬
torer, herunder kassererkursus, strandrensning og følger  f ændrede puljebestemmelser for tilskud
til pensionistforeninger.

Der blev efterlyst mere samarbejde på tværs af foreninger, med fokus på patientforeninger og med

henvisning til gode erfaringer fra tidligere. Birgitte Eybye oplyste at et initiativ netop for patientfor¬
eninger er taget  f BRK s Center Sundhed.

Det blev foreslået  t der  fholdes et kursus eller orienteringsmøde om § 18-midlerne til frivilligt so¬

cialt arbejde, herunder med t nke på mere s m rbejde mellem de forskellige foreninger.

Ole Dreyer orienterede om Royal Run i 2019, hvor der pt. er 700 tilmeldte. Det henvender sig også
til kørestolsbrugere og gående.

Niels Chresten Andersen

Dirigent:

Ole D eyer

*     *

Referat  f det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde

1. Konstituering  f bestyrelsen

Fo m nd: Steffen Ge des

Næstform nd: Esben Ørberg

Kasserer: Irene Dunker

2. Årsmødeplan

Bestyrelsesmøder: Tirsd g 30/4, tirsd g 13/8, torsd g 19/9, torsdag 7/11, torsdag 23/1.
Repræsent ntskabsmøde: tirsd g 24. marts 2020.

Referent: Niels Chresten Andersen

\vw\v.brk.dk/ffh
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