
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 28. januar 16.00 til 18.00 i Forebyggelsescenteret   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

Lilly Kristensen: Næstformand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for 

Rudkøbing Pensionistforening  

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

Langeland  

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Kirsten Andreasen: Langelands Besøgs- og Vågetjeneste 

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester og BUSKE-udvalgsformand. 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland   

Nina Andersen: Projektmedarbejder, Frivilligcenter Langeland  

 

Referat 

 

1. Valg af ordstyrer 

Lisa Pihl Jensen  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, dog med 2 tilføjelser 5A – Kørselsgodtgørelse og 7A – Bedre orientering  

 

3. Godkendelse af referat fra d. 27.11.2013  

Godkendt 

    

4. Punkter fra formanden:  

Samarbejdsforum – udspillet for samarbejdsforum blev vedtaget og Lilli Kristensen 

skal sammen med Pia E. Andersen være FC-LLs repræsentanter.  

Dette affødte bekymringer vedr. FC-LLs fremtid, dog ved vi først med sikkerhed 

hvordan situationen er i efter uge 7, hvor Kommunen flytter ud.  

Linda arbejder på at få en husleje kontrakt.  

 

Generalforsamling – onsdag den 26. marts kl. 19.00 i enten Byrådssalen eller 

Borgerhuset. Både Lilli Kristensen og Ib Folke Rasmussen modtager genvalg.  

Deadlines i forbindelse med GF:  



- GF skal kundgøres senest i onsdag den 26. februar (Øboen)  

- Medlemmerne kan indgive forsalg indtil den 12. marts  

- Regnskabet og dagsordenen skal være færdigt til udsendelse senest den 19. 

marts  

Bestyrelsesmøde – fredag den 14. marts kl. 14.00 og onsdag den 2. april kl. 16.00 

5. Nyt fra daglig leder 

Ny medarbejder – Nina Andersen. Vedhæftet er hendes ansøgning og CV. Hun er 

ansat i 10 måneder frem til den 30. november. Erfaringen her viser, at vi skal have 

en klarere procedure vedr. ansættelse af nye medarbejdere, og at 

kommunikationen skal gå begge veje.  

 

Praktikant – Janne Weller Knudsen, Multimediedesigner. Hendes praktik varer 3 

måneder frem til påske. Jeg sendte den 19. december en julehilsen ud, hvori der 

stod ændringer på vej, vedr. Jannes tiltræden. Denne julehilsen kunne man også 

finde på forsiden af vores hjemmeside frem til den 7. januar.  

 

Åbningsreception – 2014 forhåbentligt marts eller april  

 

Aktivitetskalender:  

§ 18-kursus den 5. februar  

Netværksmøde for pårørendegrupper/patientforeninger den 12. februar 

Infomøde om hjemmesiden den 26. februar  

Generalforsamling den 26. marts  

Foreningernes Dag på Skovsgård den 1. juni  

Frivillig Fredag den 26. september 

 

5A – Kørselsgodtgørelse se vedhæftet bilag.  

 

6. Tilgængelighed – der kommer teleslynge og dørtrin vil blive fjernet for at øge 

tilgængeligheden 

 

7. Nyt fra kasseren  

Se vedhæftet bilag  

 

7A – bedre orientering. Vi skal alle blive bedre til at orientere hinanden. 

Kommunikationen skal gå begge veje, derfor hvis man undrer sig over manglende 

svar eller information, så tag hellere fat i folk en ekstra gang, end at vente til næste 

bestyrelsesmøde. Jeg (Linda) står altid til rådighed vedr. spørgsmål og svar.  



8. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Kristen – vedr. møde med Røde Kors  

 

Lilli – bedre orientering – hvilket alle var enige om.  

 

Ib – samlet aktivitetskalender for foreningerne – det arbejdes der på, hvilket 

informationsmødet vedr. hjemmesiden også skulle belyse. Opsøgende indsats over 

for foreningerne, så vi kan få flere medlemmer. Liste over nuværende medlemmer 

vedhæftet.  

 

9. Mødeplanen for 2014 udskudt  

 

10. Fotografering – individuelle billeder, som vi tager løbende, da vi glemte at tage dem 

på stedet. Mangler billeder fra: Pia, Lilli, Klaus og Ib  

 

11. Evt:  

 

Vedtægterne på hjemmesiden, en lettere vej ind til informationerne på 

hjemmesiden. Vedr. bestyrelsesmøde referater på hjemmesiden – ikke lovpligtigt, 

Linda stemmer for at det kun er vores GF-referater der er at finde på hjemmesiden.    

 

Linda Dybdal Nielsen 

29.01.2014 - Rudkøbing 

 


