
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 17. august kl. 16.30 til 18.30, 2016 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland  

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

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

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

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. juni -  godkendt med en enkelt rettelse.  
 

3. Dronningens besøg i Langeland Kommune den 8. og 9. september – Det blev besluttet, at Linda 
undersøger muligheden for at uddele Foreningsvejvisere om fredagen til kulturaftenen. 
  

4. Frivillig Fredag den 30. september – Linda deltager i Folkeoplysningsudvalgets møde mandag den 29. 
august, for at finde ud af hvordan FC-LL kan deltage. Frivillig Fredag arrangeres i år af FOU.  
Frivillighedens Pris uddeles den 30. september, hvor FC-LL varetager den administrative del af 
uddelingen.  
Pris-udvalgsmøde torsdag den 15. september kl. 16:30.   

5. Dialogmøde den 12. oktober 2016  

Pia, Linda og Mie mødes den 29. september for at planlægge dialogdagen.  
 

6. Nyt fra Daglig Leder  
Status på medarbejdere – personalesituationen drøftet. 
Projektopfølgning:  

 Demensprojekt – De frivillige har i juli måned med stor succes afholdt forkælelsesaften på 
egen hånd. Projektet kører fortsat godt.  

 Selvhjælp – midlerne er kommet fra Socialministeriet. Opstart af nye aktiviteter, bl.a. 
madklub, genbrugsture for gravide samt torsdagscafé.  

 Hjerterum – Fortsat svært at rekruttere brugere til projektet. Omvendt god kontakt til 
Ørstedsskolen og Jobcentret.  

 Køkken – ansøgning ude hos Fionia Fonden – afventer svar 
 

 



7. Økonomi  
Budgetopfølgning v/ kassereren – fremlagt  
 

8. Nyt fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 
Lilli – Pensionistforeningen har stor succes med deres udflugter, fået flere nye medlemmer.  
Karina - Natteravnene har haft en forrygende sommer. Festivalen har været en god reklame for 
foreningen. Bliver mødt med positivitet og flere vil med ud og gå.  
Mie – Orienterede om at Langeland Kommune arbejder på at skabe en demens landsby i Tullebølle 
Plejecenter. Formålet er at skabe et trygt rum med frihed og medbestemmelse for de demensramte 
samt at skabe liv/atmosfære der hvor de bor eksempelvis i form af en hønsegård, et 
”supermarkedet” eller lign.  
Lisa – demens landsbyer giver mere og mere mening.  
Heidi – Orienterede om at Asperger Langeland havde sæsonopstart d. 20. august og at de 
fremadrettet har ændret deres klubdag til lørdag.  
Pia – Smart Recovery projektet som Pia har været en del af har modtaget et afslag fra PUF. Afslaget 
har vist sig at være standardiseret, hvilket er beklageligt og derfor umuligt at finde ud af hvor en evt. 
ansøgning kan forbedres i forhold til fremtidige ansøgninger.  
 
  

9. Evt.  
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 12. oktober i forlængelse af dialogmødet kl. 15:30  
 

 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 23-08-2016 

Rudkøbing  


