
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 1. oktober kl. 16.00 til 18.00 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

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

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

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester og BUSKE-udvalgsformand. 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland 

Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 

Jan Hansen: Kasserer for Datastuen Tryggelev 

 

Afbud: 

Kirsten Andreasen: Langelands Besøgs- og Vågetjeneste 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 

 

2. Strategiudvikling – udskudt til en særskilt temadag, dato følger. Indkaldelsen er blevet udsendt.   

 

3. Punkter fra formanden:  

 Kompetence og rollefordeling – udskudt til en særskilt temadag, dato følger. Indkaldelsen er 

blevet udsendt.  

 Evaluering af Frivillig Fredag – overordnet tilfredshed, dog nyskabelse til næste år. Planlægningen 

skal begynde tidligere, så flere kan nå at blive involveret (foreninger, politikere, virksomheder) 

Yderligere tilføjede Lisa Pihl at tidspunktet var værd at overveje.  

 Nedsættelse af et udvalg – dette diskuteres på næste bestyrelsesmøde onsdag den 3. december i 

forbindelse med udarbejdelsen af et årshjul for 2015. 

 Medlemspolitik – Aftalt at Linda undersøger kravene nærmere, og om der er mulighed for at 

åbne op for flere medlemmer.  

 

4. Nyt fra daglig leder: 

 Demensprojekt – Tilsagn om reservation af tilskud. Afventer stadigvæk endeligt svar fra 

Socialministeriet. Forventet opstart til den 1. januar 2015 og afslutning den 31. januar 2016. 

Ansøgt beløb 414.200 kr.   

 Integrationsprojektet – afventer svar. Forventet opstart den. 1. januar 2015 og afslutning den 31. 

januar 2017. Ansøgt beløb 1.473.967 kr.  



 Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer – Er under behandling, hvor vi afventer 

svar. Forventet opstart den 1. december 2014 og afslutning september 2016. Ansøgt beløb 

1.473.445 kr. 

 

5. Grundfinansiering er endnu ikke meldt ud. FC-LL er klar til at søge puljen.  

 

6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer   

 

 

7. Evt.  

 Næste møde onsdag den 3. december 2014 kl. 15.30 -18.00, hvor vi arbejder med et årshjul for 

2015. Da det er vores sidste bestyrelsesmøde inden årsskiftet vil der være smørrebrød, øl og 

vand. 

 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen 02-10-2014 

Rudkøbing  

 

   

  

 


