
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 27. januar 17.00 – 19.00, 2016 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

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

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Mie Pedersen: Direktør for Social og Sundhed, Langeland Kommune 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene  

Nina Andersen: Projektkoordinator, Frivilligcenter Langeland  

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune 

Lilli Kristensen: Næstformand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Rudkøbing 

Pensionistforening 

Afbud: 

Heidi Larsen: Asperger Langeland 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra den 16. december 2015 – Godkendt 
 

3. Generalforsamling den 15. marts 2016 
Praktisk forberedelser: 

 Sted: Frivilligcenter Langeland 

 Tid: 19-21 

 Forplejning: Kaffe og Kage  

 Annoncering: Lille annonce i Øboen 

 På valg: Lilli og Ib modtager genvalg, suppleanterne orienteres om valg og om de 
acceptere dette.  

 Dirigent: Lilli spørger Leif Ottosen fra Røde Kors 

Vedtægtsændringer:  

§5, stk. 2 pkt. 1 og 2 fra:  

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned  

- Generalforsamling annonceres i den lokale presse, der sendes en indkaldelse til 
medlemmerne og det meddeles på foreningens hjemmeside, at der er 
generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes mindst med 4 ugers 
varsel.  



- Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 1/3 medlemsforeninger er til 
stede og er rettidig indkaldt. 

 

§5, stk. 2 pkt. 1 og 2 til: 

 Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned  

- Generalforsamling annonceres via Frivilligcenter Langelands nyhedsbrev, der sendes en 
indkaldelse til medlemmerne og det meddeles på foreningens hjemmeside, at der er 
generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes mindst med 4 ugers 
varsel.  

- Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt rettidigt indkaldt. 

 

 

4. Konference nye tider – nye finansieringsmuligheder:  
Se bilag 1  
 
   

5. Nyt fra Daglig Leder  
Grundfinansiering – puljen er ikke udmeldt endnu. Situationen er desværre forringet siden 
sidste år, som i forvejen var kritisabelt.  
Kommunal medfinansiering – Langeland Kommune medfinansiering er bevilget og første rate 
er allerede indbetalt. Samarbejdet på området fungere eksemplarisk.  
Samarbejdsaftale med Langeland Kommune – sundhedsudvalget har godkendt aftalen.  
Demensprojekt – kører indtil videre efter planen – med 3 månedlige aktiviteter, 
Forkælelsesaftnerne, Oplevelsescafe og Pårørende gruppe 
Selvhjælpsprojekt – Opstart af gå hold hver mandag, indtil videre har 17 unikke brugere 
benyttet sig af tilbuddet. Café Morgenstjerne gennemsnitlig 8-9 brugere pr. gang og er nu 
blevet en deltageraktivitet i alt har 30 unikke brugere benyttet tilbuddet. 
Børne(om)sorggruppe stadigvæk kun 3 deltagere, til gengæld fungere konceptet trods stor 
aldersspredning.  
Handicaptoilet –  Forventet afsluttet i uge 5, takket være midler fra den A.P. Møllerske 
Støttefond, Bevica Fonden, Vanførefonden og Trafik- og Byggestyrelsens 
tilgængelighedspulje.  
Projekt Hjerterum – Vi har ansat en ny projektkoordinator Nee Frydendahl, så vi nu er klar til 
projektstart 1. marts 2016. Der var en del kompetente kandidater til stillingen i alt havde 26 
søgt stillingen om 6 indkaldt til samtale. Ansættelsesudvalget bestod af Heidi Larsen, 
Sussanne Aasholm og Linda Dybdal Nielsen   
 

6. Økonomi  
Budgetopfølgning for 2015 drøftet 

 
7. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 



Mail-problemer – Flere af bestyrelsesmedlemmerne oplever ikke at modtage mails fra Linda. 
Linda undersøger sagen og sender mails med kvittering, for at undersøge om de kommer 
frem til modtagerne.  
   
Lisa – Sind-konference om mentalt sundhed – interessante nye strømninger der ikke kun 
omhandler fysisk sundhed med også meltalt sundhed (det dobbelte kram) – det blev aftalt 
at Linda kigger nærmere på det indsamlede informationsmateriale.  
Mie – KL-sundhedskonference, hvor Aarhus holdte oplæg om projekt Genlyd, en ny måde at 
tænke frivillighed og udvise omsorg for sine medmennesker.   
Karina – havde ligeledes været på konference om mentalt sundhed – hvor unges mentale 
sundhed havde været et af temaerne. Robusthed og mentalisering af unge er et 
udgangspunkt for nærmere undersøgelse og i tråd med vores projekt hjerterum.  

  
8. Evt.   

Evaluering af frivilligcentre på landsplan – Frivilligcenter Langeland er blevet udvalgt til at 
deltage i en samlet evaluering af frivilligcentre på landsplan. Evalueringen er finansieret af 
satspulje-midler og udarbejdes af Rambøll og Bjarne Ibsen, SDU. Selve undersøgelsen finder 
sted den 9. februar. Evaluering skulle efter planen være færdig i løbet af marts måned.  
 

Såfremt der kommer indkomne forslag til vedtægtsændringer er næste møde 
torsdag den 1. marts kl. 17.30 i Frivilligcenter Langeland 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen, 04.02.2016  

Rudkøbing  


