
FRIVILLIG FORUM 
BORNHOLM 

 
P R O T O K O L 

 

Af bestyrelsesmødet den 19. september 2019 på Rønne Bibliotek 
 

Til stede: Esben Ørberg, Bente Helms, Birthe Petersen, Jan Kjersgaard, Anette Rasmussen og Niels 
Chresten Andersen (referent) 

Afbud fra: Steffen Gerdes, Irene Dunker og Birgitte Eybye Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 3 ”Budget 2020, høringssvar” 

2. Godkendelse af protokol for bestyrelsens møde 13. august 2019: Godkendt og underskrevet 

3. Budget 2020, høringssvar 
I besparelseskataloget til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for 2020 indgår to forslag af 
særlig betydning for FFB. Funktionen som frivillighedskonsulent i Center Sundhed foreslås nedlagt 
og det årlige driftstilskud til FFB på aktuelt 159.000 kr. foreslås reduceret med 60.000 kr. 
FFB’s bestyrelse vender sig imod begge forslag. Frivillighedskonsulenten har en central rolle som 
samarbejdspartner og brobygger mellem kommunen og foreningslivet på Bornholm, herunder med-
lem af FFB’s bestyrelse. Når det gælder det årlige driftstilskud erkender FFB’s bestyrelse, at driftstil-
skuddet ikke hidtil har været anvendt i fuldt omfang, hvilket især begrundes med en tilbageholden-
hed med aktiviteter indtil frivilligportalen er fuldt funktionsdygtig. Det er den nu. 
Bestyrelsen vedtog udkast til høringssvar for hvert af forslagene. De vil nu af formanden blive 
fremsendt til kommunalbestyrelsen som led i den aktuelle offentlige høring. 
 

4. Siden sidst 
a. Medlemssituation, ingen nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde. Pt. 44 medlemmer. 
b. Økonomi v/Irene: Kassebeholdning pr. 12/9-19 er 247.983,58 kr. 
c. Det Mobile Frivillighedskontor: Niels orienterede fra tirsdagens frivillighedskontor i Multi-

huset Østerlars. Der var besøgende fra og drøftelser om anliggender for foreningen Ligeværd, 
lokalarkivet Østerlars, foreningen Bornholm for Mangfoldighed og foreningen Multihuset 
Østerlars. 

d. Møde med Musikhuzet, opfølgning fra sidste møde: Birgitte har meddelt Musikhuzet at 
FFB vil udarbejde et oplæg til FFB’s næste repræsentantskabsmøde om en evt. frivilligformid-
ling i tilknytning til Kulturbutikken på Store Torv, Rønne, jf. protokol for sidste møde. 
Steffen, Birgitte og Niels udarbejder et oplæg, der forinden behandles af FFB’s bestyrelse.  

e. Kommunalbestyrelsens frivillighedsstrategi 2020-2022: Niels orienterede om at en dagsor-
den nu er klar til behandling i kommunens Økonomi- Erhvervs- og Plan Udvalg (ØEPU) og 
derefter kommunalbestyrelsen. Den omhandler en evaluering af frivillighedsstrategien 2017-19, 
og et oplæg til proces og indsatsområder for 2020-2022. Der lægges op til at udarbejde et udkast 
til ny strategi i tæt samspil med FFB og herigennem bred inddragelse af foreningslivet. 

f. Andet: - 
 



5. Frivillig Fredag 27. september 2019 kl. 13-17 v/Niels 
a. Sted: Campus Bornholm er på plads 
b. Taler: Joan Stubkjær, Hauge GIF – transport og overnatning er på plads. 
c. Program inkl. sceneindslag: Der er pt. tilmeldt 32 foreninger til foreningsmessen og dermed 

dobbelt så mange som sidste år. Til gengæld er der lidt færre fonde til fondsmessen. Workshop-
pen ”Fra verdensmål til hverdagsmål” arbejdes der på, med fokus på affaldshåndtering, hav-
vindmøllepark mm. Fundraiserteamet er ansvarlig for workshoppen, der ventes færdigplanlagt 
mandag 23/9, hvorefter der sendes pressemeddelelse herom. 
Programmet for sceneindslag er klar og indeholder velkomst, gæstetale, præsentation af EU-
programmer ved Slots- og Kulturstyrelsen, kampshow ved Burgenda Middelalder Forening, 
overrækkelse af årets Frivillighedspris, Folk & Fæ med bevægelse – musik – dans, samt et ind-
slag af Dance Vibrations. 

d. Ugen i øvrigt: Birgitte har efterlyst information om eventuelle andre aktiviteter, men så vidt vi-
des er der ikke planlagt yderligere aktiviteter i ugen op til Frivillig Fredag. 

 
6. Næste møde, tid og sted: Torsdag 28. november kl. 15-17. Fokus på evaluering af Frivillig Fre-

dag, planlægning af repræsentantskabsmødet 24/3-20, herunder oplæg omkring frivilligformidling. 
Anette reserverer lokale på Rønne Bibliotek, og Niels indkalder til mødet via outlook systemet. 
 

7. Eventuelt: - 
 

 
To-do liste  2 høringssvar vedr. BRK’s budget 2020 sendes v/Steffen 

 Oplæg til stillingtagen til forslag fra Musikhuzet (Steffen, Birgitte og Niels) 

 Reservation af mødelokale til bestyrelsesmødet 28/11 v/Anette 

 Indkaldelse af næste bestyrelsesmøde v/Niels 
 
 
Referat v/Niels 


