
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 10. oktober 19.00 til 21.00 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  

Kirsten Andreasen: Langelands Besøgs- og Vågetjeneste 

Leif Ottesen: Røde Kors  

Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester og Sundhedsudvalgsformand. 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland   

 

Referat 

 

1. Valg af ordstyrer/ Valg af referent 

 

Lisa Pihl Jensen / Linda Dybdal Nielsen 

 

2. Medlemskab 

 

Det blev vedtaget, at Linda Dybdal Nielsen skulle undersøge nærmere hvad et 

medlemskab af Frivilligcenter Langeland skal inkluderer.  

Forslag indtil videre er: 

 Halv pris på kopiering  

 Gratis kurser for medlemmer 

 Evt. medlemsudflugt  

 Og selvfølgelig muligheden for medindflydelse på det frivillige sociale 

område  

Medlemskabet koster 150 kr. for foreninger, 100 kr. for virksomheder og 50 kr. for 

private støttemedlemmer. 

Desuden blev det besluttet at der skal sættes en medlemskampagne i gang, hvor vi 

bruger den lokale presse samt andre kanaler til at få gjort opmærksom på 



muligheden for medlemskab af Frivilligcenter Langeland. 

Medlemskab oprettet i år gælder frem til udgangen af 2014.  

Snakken om medlemskab rejste også problemstillingen vedr. 

Folkeoplysningsområdet, hvor vi blev enige om økonomiske vandtætte skodder 

mellem de to områder. Dog vil samarbejde fremadrettet være naturligt, der hvor det 

giver mening.  

    

3. Samarbejdsforum:  

 

Er en mulighed for et formaliseret samarbejde på tværs af de forskellige 

frivillighedsområder. Det blev besluttet at dette punkt skal sættes på dagsordenen til 

næste bestyrelsesmøde.  

Se vedhæftet fil for tankerne bag samarbejdet.  

 

4. Mødeplan for 2014 (årshjul): 

 

Grundet forskellige ting, blev dette ikke fastlagt.  

Dog er der en præference for onsdage kl. 19.00-21.00  

Næste møde bliver onsdag den 27. november, hvor alle bedes have gjort sig nogle 

tanker om hvornår de kan. Dog må vi anerkende at det bliver en udfordring.  

Det blev yderligere besluttet at mødes 6 gange om året fremadrettet, dvs. jan, 

marts, maj, (juli), sept, og november, dog lidt oftere her i etableringsfasen.  

 

 

5. Vælgermøde – emnet frivillighed:  

 

”Modsætninger mødes – eller gør de” er arbejdstitlen for vælgermødet som sker i 

samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, da de ved årsskiftet kommer til at stå 

over for nogle af de samme problematikker, som det frivillige sociale område.  

Mht panel-deltagere mangler vi kun tilsagn fra Borgerlisten og Liberal Alliance. 

Både borgmesteren og viceborgmesteren kommer.   

Mulig ordstyrer kunne være Erik Jørgensen – Linda Dybdal Nielsen undersøger 

sagen.  

Angående pr. anvendes den samme strategi som ved Frivillig Fredag. 

 

6. Status: 

 

Selvstændighed – processen er snart ved vejs ende og skulle gerne være på plads 

inden for en overskuelig fremtid. Målet er ved næste bestyrelsesmøde at kunne 

fremlægge en fremadrettet plan, hvor det klart fremgår at Frivilligcenter Langeland 



er en selvstændig enhed.  

Det gælder både økonomisk og organisatorisk. Yderligere vil det også være 

målsætningen at kunne præsentere økonomien i projektet, som indtil videre har 

været lidt usikker (svært at lave en status, når pengene har ligget forskellige steder, 

samtidig med at formelle aftaler ikke har været på plads endnu)  

Yderligere er det ønsket at kunne vise et udkast til en mulig samarbejdsaftale med 

Kommunen.  

Planen er ligeledes at nå at besøge så mange foreninger som muligt inden 

udgangen af året, og på den måde også sikre medlemmer.  

Til slut ser det ud til, at Frivilligcenter Langeland får en praktikant fra medio januar 

og tre måneder frem, hvis vi kan leve op til kravene for en praktikplads.  

Linda Dybdal Nielsen og Klaus Stormgaard arbejder på at overføre ubrugte midler 

fra 2013 til 2014.  

 

7. Fotografering:  

 

Lilli Kristensen kontakter Leif (pensioneret photo care fotograf) ellers bliver det 

Lisas veninde. 

  

8. Evt:  

 

Vedr. dialogmødet omhandlende Frivillighedscharteret den 24. oktober – Linda 

kører og sender en tidspunkt til dem der skal med.  

Alle bedes ligeledes have tænkt på nogle datoer for udflugt til Svendborg og 

Faaborg-Midtfyn Frivilligcentre 

Lisa Pihl Jensen foreslog, at vi lavede vores eget frivillighedscharter gældende for 

Langeland på den måde at imødekomme den usikkerhed som samarbejde mellem 

den frivillig sektor og den offentlige sektor kan afføde.  

  

 

Linda Dybdal Nielsen 

11.10.2013 - Rudkøbing 

 


