
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 6. oktober 17.30 – 20.00, 2015 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

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

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene – gik tidligt 

Lilli Kristensen: Næstformand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Rudkøbing 

Pensionistforening – gik tidligt  

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

 

Afbud: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra den 11. august 2015 – Godkendt 
 

3. Evaluering af Frivillig Fredag den 25. september 
Enighed om at konceptet var en succes, dog skal der ske fornyelse til næste år, evt. 
udarbejde af en frivillig fest som optakt til Frivillig Fredag, gerne i samarbejde med 
Folkeoplysningsudvalget.  
Vigtigt at bruge annoncepenge på et evt. arrangement.  
 

4. Dialogmøde med FriSe – Se bilag 1 for referat.  
Efter dialogmødet med FriSe er det blevet tydligere, at vi som organisation begynder at 
tænke i andre baner end kun statslige fonde. FriSe kunne ikke love andet end at 
grundfinansieringsmodellen, som den er nu, er sikret frem til og med 2016. FriSe forsikrede 
at de ville arbejde videre for at synliggøre frivilligcentrenes arbejde og position 
fremadrettet.  

 
5. Nyt fra Daglig Leder  

Demensprojekt – går som planmæssigt, dog har målgruppen mandlige pårørende været 
meget svær at få fat i.  
PUF-puljen -  går som planmæssigt, dog foreslog Karina og Lisa at komme mere ud til 



brugerne, bl.a. ved at tage ud på skolerne om morgenen eller evt. få lov til at sidde på 
skolerne fysisk en ugentlig dag.   
Status på ansøgninger.  
Partnerskab med Jobcenter Langeland – afventer stadigvæk svar fra Socialministeriet  
Handicaptoilet –  Positivt svar fra den A.P. Møllerske Støttefond med 100.000 kr., afventer 
svar fra Bevica, Jascha, Energistyrelsen og LAG-midlerne.  
Videreførelsen af selvhjælp: Der er søgt projektmidler ved private fonde, som vi afventer svar 
fra, samt PUF så snart den bliver frigivet. 
Yderligere blev der diskuteret vigtigheden af at holde fonde og andre relevante 
samarbejdspartnere opdateret i forhold til fremtidige projekter.   
 

6. Økonomi  
Budgetopfølgning for 2015 – se bilag 2 

 
7. Lindas ansættelse – Løn  

Løn vil blive behandlet inden udgangen af 2015.  
 

8. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Klaus –  grundet personlige årsager trækker Klaus sig fra bestyrelsesarbejdet. Yderligere 
takkede han for et godt samarbejde og oplyste at han naturligvis står til rådighed 
vedrørende udarbejdelsen af en samarbejdsaftale med Langeland Kommune. 
På Foreningens vegne takkede daglig leder Linda for et godt samarbejde og Klaus vil blive 
savnet i organisationen.  
Den øvrige bestyrelse blev enige om at indkalde 1. suppleant John Skredbjerg til at overtage 
pladsen.  
 
Ib – Foreslog at forsøge sig med Tips og Lotto midlerne, som mulig fremtidig 
finansieringskilde.  
  

9. Evt.  
 

Næste møde er onsdag den 16. december kl. 17.00 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 07-10-2015  

Rudkøbing  


