
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 6. maj kl. 16.00 til 18.00, 2015 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

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

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

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

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

 

Afbud: 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt 
  

2. Godkendelse af referatet fra den 11. marts – godkendt  
 

3. Konstituering af bestyrelsen  
Bestyrelsen består som førhen, hvor:  
  
Pia E. Andersen forsætter som formand for Frivilligcenter Langeland  
Lilli Kristensen fortsætter som næstformand for Frivilligcenter Langeland 
Heidi Larsen fortsætter som kasserer  
Ib Folke Rasmussen bestyrelsesmedlem 
Karina Jørgensen bestyrelsesmedlem 
Lisa Pihl Jensen, politisk repræsentant  
Klaus Stormgaard, kommunal repræsentant 
 
John Skredbjerg og Leif Ottosen, suppleanter   
 
 

4. Mødeplanlægning 
Bestyrelsesmøderne vil fremover være tirsdage i lige uger.  
Linda udarbejder en mødeplan og sender ud pr. mail.  
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 11. august kl. 15:30 – 17:30 i Frivilligcenter Langelands 
lokaler.   
 
 



5. Samarbejdsaftale med Langeland Kommune  
Det blev besluttet at holde et procesmøde torsdag den 11. juni kl. 17:30 ->  
 

6. Foreningernes Dag søndag den 7. juni   
Lilli og Lisa deltager – al kommunikation vil herefter fortsætte pr. mail  
Pia undersøger, om hun har mulighed for at deltage.  
Det blev besluttet at lave en quiz med præmier fra Biolangeland. 
 

7. Nyt fra Daglig Leder  
Projektopfølgning - Demensprojekt – går som planmæssigt, dog har det vist sig at være en udfordring 
at få mændene til at deltage i Mandeklubben.  
Foreningsvejviseren – vi mangler 10.000 kr. for at være i mål, det blev anbefalet at undersøge §18-
puljen om medfinansiering.  
Grundfinansieringspuljen – Positivt svar. Det blev foreslået at undersøge muligheden for at lave et 
fællesmøde for frivilligcentrene på Fyn, hvor FriSe inviteres med. Temaet vil være de kritisable 
forhold frivilligcentrene arbejder under.   
Fremtidige projekter: Inklusionsprojekt med Jobcenter Langeland. Afventer svar  
Lisa kunne berette at Langeland Kommune er ved at genetablere udsatterådet, med et bredere fokus 
end tidligere. Frivilligcenter Langeland er inviteret med til næste møde d. 8. juni. Hensigten er at 
finde samarbejdsflader, hvor det giver mening at løfte i flok.  
 

8. Økonomi  
Budgetopfølgning for 2015 – se bilag 1 
Det blev besluttet at regnskabet fremadrettet skal være år-til-dato (hele måneder), hvor sidste 
måneds forbrug fremhæves.  

 
9. Nyt fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 

  
10. Evt.  

   

  

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 08-05-2015  

Rudkøbing  


