
Rammer og Vilkår for medlemmer og projekter i BKI´s Venner 

 

BKI´s Venner er et forsøg på at give lidt mere struktur til de mange forslag der kommer til centerleder og 

bestyrelse i BKI, og til de frivillige som ønsker at deltage når disse forslag skal føres ud i livet. 

BKI´s Venner er et udvalg under BKI´s bestyrelse. 

Alle kan være medlem af BKI´s Venner, og man kan selv bestemme hvornår man ønsker at deltage i et 

projekt. Måske vil man gerne være med til møderne to gange om året og deltage i planlægningsfasen, og 

høre om de forslag der er aktuelle i BKI. Måske vil man gerne deltage i et projekt, så melder man sig på det 

enkelte projekt, enten som tovholder eller i fht. en bestemt opgave i projektet. Man er ikke nødvendigvis 

deltagende eller aktiv i alle projekter, men ud fra ens egen interesse i et projekt, eller ud fra de 

kompetencer som man gerne vil bruge i de forskellige projekter. Man kan melde sig til, når man synes at 

have lyst og overskud til det. Der kræves ingen særlige egenskaber, uddannelser eller lign for at deltage i et 

projekt. Kun interesse og motivation for at projektet lykkes. 

Projekterne vil have forskellige opbygninger, alt efter typen af projekt. 

F.eks. kan et projekt være ”Støt Bålhytten i Barrit”, hvor nogle medlemmer ønsker at lave et arrangement 

som giver et overskud, der kan støtte bålhytten. I dette projekt mødes de som ønsker at deltage i projektet, 

aftaler hvordan det gøres, hvem der står for hvad osv. 

Et andet eksempel kan være et projekt som handler om at gøre et lokale eller en facilitet i BKI bedre. Her 

mødes de medlemmer som har interesse for at deltage i dette projekt med en repræsentant fra BKI´s 

bestyrelse, og der aftales et budget for projektet, og medlemmer laver aftaler omkring tidshorisont, 

opgaver osv. 

Et tredje eksempel kan være at en gruppe medlemmer, som ønsker at søge en fond til et formål til gavn for 

en bestemt gruppe eller flere borgere i Barrit og omegn. 

For alle projekter gælder det at: 

-Alle beslutninger vedrørende økonomi træffes af BKI´s bestyrelse. Det er BKI der betaler for materialer osv. 

Til de enkelte projekter. Ligeledes er det BKI som lægger ud ved behov for dette, til projekter som skal 

bruge startkapital for at genere et overskud efterfølgende, som i eksemplet med bålhytten. Ethvert projekt 

med økonomiske aspekter skal drøftes og aftales med BKI´s bestyrelse eller en repræsentant herfra.  

- Der vælges en eller to tovholdere eller formænd i hvert projekt, som har ansvaret for at koordinere med 

øvrige i og uden for huset. 

-Alle projekter skal starte med et opstartsmøde hvor de medlemmer som ønsker at deltage i det enkelte 

projekt, møder op. Der skal laves et referat over de indgåede aftaler for projektet, og referatet skal sendes 

ud til deltagerne efterfølgende, for at sikre at alle kender sin opgave i projektet. 

- Alle projekter som foregår i eller ved BKI skal koordineres med centerleder før opstart. Dette i fht. 

planlægning af hvornår og hvor projektet skal skal foregå, da centerleder ved hvad der ellers foregår i 

huset, og hvilke lokaler/faciliteter der er i brug til andet formål. 



-I fht. valg af materialer ved renoveringsprojekter, skal centerleder tages med på råd, da centerleder har 

viden om hvad materialet skal kunne holde til, og andre praktiske informationer omkring dagligdagen i 

huset, som har en betydning for dette. 

-Ved alle projekter laves der et opstartsmøde, hvor detaljer aftales. Således alle i projektet kender formålet, 

tidsperspektivet, opgaver og indhold, samt aftaler om hvad et eventuelt overskud går til, eller hvordan et 

eventuelt underskud dækkes.  

-Medlemmerne, der melder sig ind i et projekt, bestemmer og har ansvaret for projektet. Centerleder er 

ikke tovholder og har ikke ansvaret for projektet. Centerleder er til rådighed ved alle opstartsmøder af 

projekter i BKI´s Venner, i fht. at skrive referat over aftalerne og sende referatet ud til medlemmerne som 

deltager i projektet. Referatet laves ud fra projektskabelon som BKI tilbyder ved opstart af alle projekter. 

Ved tilmelding til et projekt gives der automatisk tilladelse til fotografering undervejs i projektet, 

medmindre man gør opmærksom på det. Fotografering er til brug for at andre medlemmer i facebook 

gruppen kan følge med de projekterne som foregår i BKI´s Venner. Fotos lægges løbende op fra start til slut 

i et projekt, ligeså for at hylde de deltagende i projektet. 

 

 


