
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 11. august kl. 15.30 til 17.30, 2015 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

Lilli Kristensen: Næstformand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Rudkøbing Pensionistforening 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

 

Afbud: 

Pia E. Andersen: Formand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Familieklub Langeland 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra den 6. maj 2015 – Godkendt 
 

3. Godkendelse af fremtidige møder – mødeplanen blev revideret, se bilag 1.   
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 6. oktober kl. 17.30. 
  

4. Frivillig Fredag den 25. september 

- Heidi, Klaus og Lilli hjælper med at klargøre. Vi mødes kl. 12.30 i Frivilligcenter Langeland til 
frokost. 

- Vi bestiller mad fra Rådhus Kælderen, det sædvanlige.  
- Vin fra Super Brugsen (og naturligvis andre drikkevarer) 
- Linda sørger for at tjekke Borgerhuset inden Frivillig Fredag samt tager fat i Jytte Frederiksen.  
- Kommunikationsplanen er ligeledes den samme som sædvanlig, dog vil vi som noget nyt prøve 

Ørstedsskolens intranet.  

 
5. Samarbejdsaftale (SA) med Langeland Kommune.   

Linda og Klaus kontakter sundhedsudvalget.  
 

6. Nyt fra Daglig Leder  
Demensprojekt – går som planmæssigt  
PUF-puljen -  går som planmæssigt  
Etablering af Herreværelse – lidt bagud i forhold til den oprindelige plan, dog lover Mureren at være 
færdig i løbet af næste uge.  
Partnerskab med Jobcenter Langeland – afventer stadigvæk svar fra Socialministeriet  



Handicaptoilet – afventer stadigvæk svar, se bilag 2 
Varme – Ib påpegede varmeproblemet i bygningen, og det blev aftalt at Linda kontakt Ole Hansen.  
 

7. Økonomi  
Budgetopfølgning for 2015 – se bilag 3 

 
8. Lindas ansættelse 

Linda bliver fastansat pr. 1/9 på samme vilkår som førhen.  
Løn vil blive behandlet i løbet af efteråret – senest inden udgangen af oktober 2015.  
 

9. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Heidi – Asperger Langeland har været på en fantastisk tur til Danfoss Univers. De er i gang med at 
skrive en artikel til Frivilligcenter Langelands hjemmeside.  
 
Karina – Natteravnene samt Langeland har modtaget ros fra udenøs Natteravne i forbindelse med 
Langelands Festivalen. Det blev aftalt at det skulle slås op på Frivilligcentres hjemmeside.  
 
Lisa – Café Kaffekassens fremtid ser lidt sort ud, da de tildelte lokaler er i værre stand end først 
antaget. Det bliver en lang proces at få værestedet op at stå, desværre. Yderligere havde Lisa 
snakket med en kvinde, der savnede tilbud til voksne med Asperger, noget selvhjælp evt. kunne 
tilbyde i samarbejde med Asperger Langeland.  
  

10. Evt.  
- Sommerfest d. 3/9 kl. 18.00 – tilmelding senest den 31. august 
- Dialogmøde med FriSe d. 9/9 kl. 17.30-20.30 i Fredericia – tilmelding modtages gerne  
- Nye medlemmer:  
 Beredskabsstyrelsen – godkendt  
 Bogbylangeland – bestyrelsen vil gerne vide mere om foreningens organisering inden 
 beslutningen tages.    

   

  

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 13-08-2015  

Rudkøbing  


