
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 2. maj kl. 16.00 til 18.00, 2016 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland  

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

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 

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt 
  

2. Godkendelse af referatet fra den 27. januar – 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  
Mie Pedersen, kommunal repræsentant 
 
John Skredbjerg og Leif Ottosen, suppleanter   

 
4. Mødeplanlægning (alle møderne foregår i Frivilligcenter Langeland):  

 Mandag den 27. juni kl. 16.00 – efterfulgt af sommerfest 

 Onsdag den 17. august kl. 16.30  

 FRIVILLIG FREDAG d. 30. september  

 Onsdag den 12. oktober kl. 15.30 (Dialogmøde med Langeland Kommune)  

 Onsdag den 7. december kl. 16.30 – efterfulgt af juleafslutning  

 Mandag den 23. januar kl. 16.30  

 Mandag den 20. marts kl. 16.30 (såfremt der indkommer forslag til dagsordenen) 

 Onsdag den 29. marts kl. 19.00 Generalforsamling   



5. Ny medarbejder   
Nee Frydendahl – projektkoordinator i Projekt Hjerterum  
Nee kontakter Karina for at aftale et nærmere møde omkring mulige samarbejdsflader.   

6. Foreningernes Dag d. 12. juni   
Det blev besluttet at Frivilligcenter Langeland ikke deltager i Foreningernes Dag, dog hjælper vi 
gerne Folkeoplysningen i det omfang vi kan med synliggørelsen af aktiviteten. Linda undersøger 
muligheden for at få materiale med i Lungeforeningens stand.  
 

7. Nyt fra Daglig Leder  
Samarbejdsaftale –  med Langeland Kommune. Næste skridt at indkalde til et dialogmøde med 
relevante aktører fra kommunen. Mie indkalder i første omgang Charlotte Jensen, Lone Bjerregaard 
og Marianne Nystrøm Larsen til den 12. oktober kl. 15.30. Linda udarbejder en dagsorden til 
drøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde.   
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. Tine Sorknæs har fundet en pulje, som vi vil forsøge at søge i håb om at kunne 
videreudvikle projektet.  
Grundfinansiering – modtaget svar om reservation af midler. Afventer endeligt svar i løbet af maj 
måned.   
Selvhjælp/PUF ansøgning – Afventer svar fra Socialstyrelsen. Nee er pr. 1. maj 2016 blevet tildelt 5 
timer om ugen til at hjælpe med driften af selvhjælp. I maj måned er der opstart af en Madklub for 
enlige efter en gruppe brugeres eget ønske samt en netværksgruppe for kræftramte, ligeledes efter 
eget ønske fra en bruger.  
Deltagelse i evaluering af frivilligcentrene – afventer stadigvæk den endelige rapport.   
Projekt Frivillig – ansøgning ude, afventer svar.  
Fremtidige projekter – muligt samarbejde med Langeland Kommune om Spise Venner. Nærmere 
information følger.  
 

8. Økonomi  
Budgetopfølgning v/ kassereren – fremlagt  
 

9. Nyt fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 
Lisa orienterede om Sundhedsudvalgets arbejde omkring en værdighedspolitik på ældreområdet, 
hvor de bl.a. gerne vil igangsætte Spise Venner, der går ud på at finde spise venner til ældre, der er i 
risiko for at blive socialt isoleret grundet manglende kræfterne til at deltage i aktiviteter i 
nærområdet.  
Ib – Ældresagen arrangerede i forbindelse med Danmark Spiser fællesspisning i Borgerhuset for 
enlige. I alt deltog 61 og de havde en hyggelig aften med musik og banko. Dog understregede Ib at 
Borgerhuset mangler en opvaskemaskine.  
Pia – medmisbrug.dk har deltaget i et projekt om SMART-Recovery, der snart slutter. Pia har i den 
forbindelse ansøgt PUF om at videreudvikle tilbudsviften for alkoholrådgivning i frivilligt regi på 
Langeland.  
Karina – Natteravnene oplever stigning i antallet af frivillige, hvilket er dejligt. Natteravnene har 
ændret strategi, så de ikke længere kun er at finde på gaderne i weekenden, så de nu også er på 
gaden om onsdagen, hvor der er klubaften for unge. Yderligere har de lånt deres lokaler til 
Ungdommens Røde Kors, der er ved at starte Apollo og Orion tiltaget op på Langeland.  
Heidi – Asperger Langeland er begyndt at afholde Gaming Night, som en naturlig udvikling af 
børnenes/ de unges behov. I forlængelse af det, vil de til at opfordre de unge til at hjælpe med 



madlavningen, som en måde at forberede dem på voksenlivet.   
 
  

10. Evt.  

   

  

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 04-05-2016 

Rudkøbing  


