
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 13. maj kl 17.00 til 19.00 i Frivilligcenter Langeland   

 

På mødet deltog: 

Heidi Larsen: Aspergers Langeland 

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

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   

 

Afbud på dagen: 

 

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

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 

 

2. Nyt fra formanden (fremlagt af næstformanden og Linda):  

 Kompetence og rollefordeling – til næste ordinære bestyrelsesmøde bedes alle have gennemgået 

det uddelte bilag vedr. rolle- og ansvarsfordeling mellem bestyrelse og leder 

 Linda udarbejder et årshjul, som udsendes snarest muligt med fremtidige mødedatoer samt 

særlige fokus områder for mødet. 

 Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 13. august kl. 15.30 – 18.00 omhandlende strategi og 

udarbejdelsen af FCLL’s strategi for fremtiden.   

 Udvalg vedr. Frivillig Fredag – endnu ikke fastlagt hvem, hvad og hvordan et sådant udvalg skal 

fungere i praksis, men Lilli har meldt sig.  

 

3. Nyt fra daglig leder: 

 Sommerafslutning – dato fredag den 20 juni kl. 17.30, her i Frivilligcentrets lokaler for 

bestyrelsen og de frivillige  

 Skovsgaard – Kirsten, Lilli og Lisa har meldt sig. Vi maler billeder til centret, fungere som folder 

stand for foreninger, der ikke selv kan deltage. Indsamling i forbindelse med 

Diabetesforeningens Landsindsamling  

 SeniorIT – 26 i gang på 3 hold, 8 henvendelser vedr. hjemmebesøg, 9 på venteliste med opstart i 

juni. Vi overvejer at lave et digitalt hjørne efter endt forløb, hvor man kan droppe ind efter 

behov.  



 Workshop – der arbejdes videre med idéen om en workshop/ideudvikling sammen med 

foreningerne på øen, evt. i Borgerhuset hvis nødvendigt. Ekstern facilitator inddrages. 

 Bogbustur – vi arbejder på ligeledes at tage til Strynø!  

 Undersøgelsen – ikke lukket endnu, bruges til at identificere huller og dermed være i stand til at 

lave en mere målrettet indsats vedr. synliggørelse af FCLL samt øvrige foreninger.  

 

4. Tilgængelighed: 

 Teleslynge/dørtrin etableres inden for den nærmeste fremtid 

 Godadgang kontaktes og kommer og laver en vurdering, såfremt halvdelen af konsulentbeløbet 

dækkes af Langeland Kommune.  

 

5. Økonomi   

 Kommunal medfinansiering på plads  

 Statslig medfinansiering på plads  

 Grundfinansiering endnu ikke meldt ud 

 Endelig afrapportering for etablering af FCLL skal være udarbejdet til november 2014  

 

6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer   

 Lisa, Lilli, Pia har i samarbejde med Ole fra Hjørnet taget initiativet til at etablere en ny forening 

Kaffekassen. Stiftende GF er onsdag den 28. maj kl. 14.00 her FCLLs lokale 3. Initiativet er blevet 

mødt med opbakning, både lokalt og politisk og har til formål at danne rammen om et værested 

for socialt udsatte.   

6A – Telebus/infrastrukturelle udfordringer 

o Ib udarbejder et oplæg til hvordan et sådan initiativ kan gribes an 

o Lisa undersøger priser  

o Linda har tilbudt at FCLL kan invitere til et stormøde vedr. emnet, hvor FCLLs rolle bliver 

som mødefacilitatorer.  

 

7. Evt.  

 

Referat ved Linda Dybdal Nielsen 14-05-2014 

Rudkøbing  

 

   

  

 


