
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 10. december kl. 19.00 til 21.00, 2014 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

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 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Nina Andersen: Projektkoordinator Frivilligcenter Langeland  

 

Afbud: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Linda tilføjer to punkter til punkt 4. ”nyt fra daglig leder” 
 4.a. Tilgængelighed i huset 
 4.b.Opfølgning på strategi 
 
Det blev vedtaget at mødeindkaldelser pr. mail fremadrette skal indeholde dato, tid og sted i både 
emnefeltet og i selve mailen.  
 

2. Aktivitetskalender – udarbejdelsen af denne. 
Vigtige datoer i 2015: 

 Informationsmøde, demensprojekt – mandag d. 19. januar, bestyrelsen er ikke forpligtiget til 
at deltage.   

 Generalforsamling – onsdag d. 25. marts – dato vedtaget 

 FC-LLs fødselsdag – lørdag d. 2. maj, markeres ikke i 2015 

 Foreningernes Dag – søndag d. 7. juni, Frivilligcenteret har hjulpet med at lave flyer/plakat – 
sætte fokus på kommunikation. Linda har snakket med Nynne om at indkalde deltagende 
foreninger til informationsmøde forud for dagen.  

 Frivillig Fredag – fredag d. 25. september 

Bestyrelsens forslag til events, FC LL skal deltage i: 
Open by Night 29. maj – et godt arrangement at komme i snak med folk. 
Musik- og kulturdage i Bagenkop 24. – 25. oktober. 
 



Der findes eventuelt en (kommunalt udgivet) oversigt over større kulturarrangementer på 
Langeland. Turistforeningen udgiver også en kalender. Linda kan undersøge disse. 

 
Kommende bestyrelsesmøder:  
Tirsdag d. 27. januar kl. 16.00-18.00 – med fokus på Generalforsamlingen 
Onsdag d. 11. marts kl. 16.00-18.00 – behandling af indkomne forslag 
  
Forslag til vedtægtsændring: Der laves et årshjul, som gælder fra generalforsamling til 
generalforsamling. Klaus skriver og indleverer forslag til vedtægtsændring. 
 

3. Nyt fra Formanden  
Bestyrelsens ansvar – se bilag 1.  
Det blev vedtaget, at der udarbejdes en folder med informationerne, som uddeles til medlemmer 
samt en opstartspakke som er tilgængelig på hjemmesiden.  
   

4. Nyt fra Daglig Leder  
Medlemspolitik – der var enighed om at undersøge mulighederne for at åbne op for Frivilligcenter 
Langeland nuværende medlemspolitik. Linda udarbejder et udkast til retningslinjer for hvilke 
foreninger, der kan optages som medlem, og hvordan en vedtægtsændring kan formuleres. 
Yderligere var der enighed om, at man ikke kan være bestyrelsesmedlem i Frivilligcenter Langeland 
og medlem af Folkeoplysningsudvalget 
 
Formel samarbejdsaftale med Kommunen – se bilag 2, Lindas slide 
Bred enighed om at vi skal arbejde videre med at lave en samarbejdsaftale. Vi fortsætter processen 
på næste bestyrelsesmøde, hvor Linda forud for mødet har fundet eksempler på andre 
samarbejdsaftaler samt undersøger hvilke aktører, der skal involveres.   
 
Projektopfølgning:  
Demensprojekt - på tilskudsportalen står vores status som ”projektfase”. Så vi er sikre på at få 
midlerne. Nina er så småt begyndt med forberedelserne til projektstart d. 1. januar 2015 
Integration – afventer svar 
Tidlig Indsats - Livslang Effekt – afventer svar   
Grundfinansieringspuljen - Linda har søgt, forventet svar til januar 2015 med udbetaling til 
marts/april 
PUF-puljen -  ny mulighed der er værd at undersøge. Der er ansøgningsfrist d. 20. januar og idéer 
modtages gerne.  
 
4.a. Tilgængelighed - Bestyrelsen synes, at det er vigtigt, at huset er låst op. Det foreslås at døren ved 
slisken kan låses op permanent og skal låses igen. De andre døre skal ikke kunne forblive låst op. 
 
4.b. Prioritering af målsætninger – Se bilag 2 
 

5. Økonomi 
Budget opfølgning – ingen anmærkninger til budget. 

 
6. Nyt fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 

 
Klaus orienterede om et samarbejdsprojekt (sydfynske kommuner) målrettet sårbare gravide. 
Projektansvarlig på Langeland, Louise Knudsen, vil gerne møde med FCLL og drøfte inddragelse af 
frivillige i indsatsen. 



 
Linda har fået henvendelse fra jobcenteret. En kvindelig borger, som er fleksjobber, vil gerne være 
husalf i frivilligcenteret. Hun vil gerne komme 8 timer om ugen – som udgangspunkt i 10 måneder. 
Timetallet kan sættes ned – og aftalen revurderes løbende med jobcenteret. Hun starter 8. januar 
2015. 
 
Pia efterlyser svar fra øvrige bestyrelsesmedlemmer vedrørende mail om MUS-samtale. Bestyrelsen 
mener at der skal være en skriftligt forlæg for samtalen.  
Der skal laves et referat, og der skal nedskrives hvilke aftaler der indgås imellem arbejdsgiver og 
medarbejder. Forventninger til medarbejder og hvilke støtte – og udviklingstilbud medarbejderen 
har behov for. Pia laver et skriv og sender til bestyrelsen, som derefter kan komme med input. 
 

7. Evt.  

   

  

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 11-12-2014  

Rudkøbing  


