
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 23. august 14.00 til 16.00 i Forebyggelsescenteret   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Lilly Kristensen: Næstformand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Rudkøbing 

Pensionistforening  

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

Langeland  

Kirsten Andreasen: Langelands Besøgs- og Vågetjeneste 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland pr. 1/9 2013  

 

 

Referat 

 

1. Valg af mødeleder/ Valg af referent 

 

Pia E. Andersen/ Linda Dybdal Nielsen 

 

2. Velkomst og præsentation af ny leder 

 

Linda Dybdal Nielsen, cand. mag i Europastudier fra Aarhus Universitet 2008. HD-

Diplom i Ledelse og Organisation, forventet afsluttet juni 2014.  

4 års praktisk og teoretisk erfaring fra Seniorfrivilligcenter Aarhus.  

 

3. Arbejdsplan fremadrettet 

 

Det blev vedtaget, at Linda Dybdal Nielsen skal danne sig et overblik over det 

frivillige område på øen, før en konkret arbejdsplan kan blive udformet.  

Klaus Stormgaard, som indtil videre har været tovholder på projektet, skal på sigt 

overdrage ledelsen af centeret til Linda Dybdal Nielsen i samarbejde med 

bestyrelsen, herunder budgettet samt kontakten til ministeriet vedr. overførelse af 



ubrugte midler til næste års budget.  

Projektet er 6 måneder forsinket i forhold til den oprindelige arbejdsplan, grundet 

lang sagsbehandling fra Socialministeriet, hvilket vil sige at deadlinen for den første 

afrapportering allerede forligger i november. Fokus vil derfor være på de praktiske 

formaliteter, så diverse mindstegrundlag fra Socialministeriet side vedr. 

Frivilligcentre bliver imødekommet. 

 

Frivilligcenter Langeland overvejer i forbindelse med det kommende kommunalvalg 

at invitere til debatmøde, hvor kandidater fra alle de opstillede partier er 

repræsenteret, og hvor dagsordenen overvejende vil omhandle frivillighed. 

 

Grundet infrastrukturen på øen samt lokale tilhørsforhold blev det vendt hurtigt om 

Frivilligcenter Langeland evt. skulle have ”satellitter” ude på øen, så alt ikke foregår 

i Rudkøbing.   

 

Som led i etableringen af Frivilligcenter Langeland, blev det også vedtaget at 

bestyrelsen tager på inspirationstur til andre Frivilligcentre i løbet af foråret 2014. 

    

4. Fotografering  

 

Fotograferingen vil blive foretaget den 27. september til Frivillig Fredag.  

 

 

5. Frivillig Fredag  

 

Møde vedr. Frivillig Fredag bliver tirsdag den 10. september kl. 16.00 til 18.00 i 

Forebyggelsescenterets mødelokale. 

Her skal vi finde ud af, hvordan Frivilligcenter Langeland vil markere dagen med så 

kort en deadline. Alle bedes tænke over mulige tiltag.  

I kan læse mere om Frivillig Fredag lige her: http://frivilligfredag.dk/ 

 

6. Evt.  

 

Tilgængelighedsforbedringer af Frivilligcenter Langelang. Hvem skal afholde 

regningen? Dette vil blive drøftet, hvis det bliver aktuelt såfremt ansøgningen 

imødekommes. Anne-Marie Hedegaard skal kontaktes vedr. dette.    

 

 

Linda Dybdal Nielsen 

Vejle den 23. august 

 

http://frivilligfredag.dk/

