
 

 

Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 27. juni kl. 16.00 til 18.00, 2016 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland  

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

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

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Mie Pedersen: Direktør, Langeland Kommune  

Pia E. Andersen: Formand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for medmisbrug.dk – deltog kun i 

drøftelsen af det sidste punkt.  

Afbud:  

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt 
  

2. Godkendelse af referatet fra den 2. maj 2016 – godkendt  
 

3. Dialogmøde den 12. oktober 2016  

Det blev besluttet at Linda, Mie og Pia arbejder videre med dialogmødet. Afholder 
planlægningsmøde senest midt september. Dato mangler. Ligeledes inviterer Mie, Torben 
Lønberg fra Jobcentret til at deltage.   

 
4. Nyt fra Daglig Leder  

Projektopfølgning - Demensprojekt – Projektet fortsætter på samme aktivitetsniveau som hidtil 
takket være det store frivillige engagement. HF Hansen fonden er yderst interesseret i forsat at 
støtte projektet.  
Selvhjælp/PUF ansøgning – modtaget brev om reservation, dog med væsentligt færre midler end 
ansøgt om. Nyt budget skal udarbejdes og indsendes til Socialministeriet. I forbindelse med dette er 
vi nødsaget til at nedsætte Nees timetal, grundet manglende økonomisk grundlag.   
Hjerterum – God kontakt til samarbejdspartnere. 2 frivillige er rekrutteret til projektet. Forventer at 
opstarte de første tilbud efter sommerferien med fokus på unge og sorg, samt børn til psykisk syge 
forældre.  



Grundfinansiering – godkendt og udbetalingen er påbegyndt.    
Fremtidige projekter – muligt samarbejde med Langeland Kommune om Spise Venner. Nærmere 
information følger.  
 

5. Økonomi  
Budgetopfølgning v/ kassereren – fremlagt  
 

6. Nyt fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 
Ib – Ældresagen har indgået et samarbejde med Hjerteforeningen om at lave fælles arrangementer 
samt hjælpe med annonceringen af Hjerteforeningens aktiviteter.   
Lilli – Pensionistforeningen har stor succes med deres udflugter, dog mangler de penge til alm. 
”drift”. §18 ikke en mulighed, da deres egenkapital er for stor.  
Natteravnene er klar til Langelandsfestivalen, hvor de i år har fået adgang til camping-området.  
Mie – Drøftede kort hvilke dilemmaer de stadigt stigende krav fra ministerier og kommuner til 
frivillige kan medføre. Et spændende emne der kræver, at man har mulighed for at afprøve 
forskellige formater, for på den måde at nå frem til den løsning, der passer bedst.    
Heidi – Asperger Langeland har netop modtaget en bevilling fra Tips og Lotto midlerne til afviklingen 
af en autisme venlig tur til Danfoss Univers.  
 
  

7. Evt.  
o Åbent hus arrangement til foråret, så alt ikke klumper sig sammen i løbet af efteråret.  
o Mht. køkkenet fortsat fundraising evt. Fionia Fonden, Fynske Bank, Langelands Elforsyning… 
o Deltagelse ved kulturdag den 8.9., evt. undersøge muligheden for at få en plads ved 

turistkontoret/eller leje en tom butik på strøget for en dag.   
o Vedr. Frivillig Fredag afventer vi en udmelding fra Folkeoplysningsudvalget, om hvad de har 

tænkt sig at gøre.  
 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 29-06-2016 

Rudkøbing  


