
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 7. december kl. 16.30 til 18.30, 2016 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland  

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

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune. 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

Afbud:  

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 12. oktober 2016 -  godkendt.  
 

3. Free Shop – sagen er drøftet. Yderligere blev det besluttet at nævne på hjemmesiden, at man ikke 
må drive nogen form for kommerciel virksomhed i Frivilligcenter Langelands lokaler. Det skal 
ligeledes være synligt i huset samt analog-materiale. Det er blevet besluttet at bestyrelsen 
orienteres, når der sker nye tiltag i frivilligcentret.  
Frivilligcentret er først og fremmest et hus for sine medlemmer, dernæst alle andre.  
 

4. Budget og økonomi 2017 – sagen er drøftet og det blev besluttet at daglig leder, Linda, undersøger 
sagen nærmere inden der tages stilling til budgettet for næste år.  
 

5. Barselsvikar -  Lisa hjælper til i forbindelse med rekrutteringsprocessen og sidder med i 
ansættelsesudvalget. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6 samt jobopslag klar før jul 2016. 
Det blev besluttet, at Linda tager kontakt til Karina Jørgensen og Annette Delholm vedr. 
barselsordninger og fastansættelse. Afhængig af økonomien findes der frem til en løsning.  
 

6. Nyt fra daglig leder 
Projektopfølgning:  
Demensprojekt  netop afholdt et frivilligmøde, hvor Demenskoordinator roste de frivillige og deres 
indsats for målgruppen. Det er blevet besluttet at fortsætte som hidtidigt men en forkælelsesaften 
og oplevelsescafé om måneden.  
Ligeledes har vi fået bevilget en forestilling om demens ”Husker du? – en hyldet til glemte minder” af 
H.F. Hansens fonden.  



Selvhjælp Kører fortsat i forhold til netværksaktiviteterne, dog er det ikke lykkedes os at starte 
selvhjælpsgrupper op. 18 tilmeldte til juleafslutning i Café Morgenstjernen.  
Hjerterum Oak Foundation endelig godkendt, hvilket betyder at vi kan forlænge projektet med 
yderligere 2 år, frem til februar 2019.  
Køkken  afventer stadigvæk svar fra Mærsk, Spies. Linda undersøger om det er muligt at søge 
midler hos H.F. Hansens fond. Deadlinen for projektet er den 11. marts 2017, hvor pengene fra 
Tuborgfondet bortfalder.       
 

7. Økonomi  
Budgetopfølgning v/ kassereren – fremlagt   
  

8. Nyt fra øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 
Heidi – Forrygende udvikling i Asperger Langeland, som nu afholder aktiviteter hver anden lørdag om 

eftermiddagen i FC-LLs lokaler.  

Karina – Jævn tilstrømning af frivillige så Natteravnene nu er oppe på 24-26 frivillige. Derudover har 

Natteravnene haft besøg af team ungs gaderåd, hvilket var en inspirerende oplevelse og klart kan 

anbefales. (Red. Tillykke til Karina, som er blevet årets Natteravn 2016).   

Ib – ÆldreSagen har indgået et samarbejde med Røde Kors’ besøgstjeneste om at servicere 

Midtlangeland. Yderligere kunne Ib orienterer om at Ældre Sagen Langeland nu officielt har rundet  

mere end 2800 medlemmer.  

Lilli – Rudkøbing Pensionistforening har i løbet af de sidste 2 måneder oplevet et medlemsboom. 

Hvad der præcist har gjort udsalget vides ikke, men en ting er sikkert de arrangere nogle gode ture 

og tilbyder nogle gode netværksaktiviteter.  

 

9. Evt.  
Næste bestyrelsesmøde mandag den 23. januar kl. 16:30 i Frivilligcenter Langeland.  
 

 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 13-12-2016 

Rudkøbing  


