
FRIVILLIGCENTER 
Referat bestyrelsesmøde LANGELAND 

d. 21. august kl. 16.00 - 18.00 

Frivilligcenter Langeland 

Hanne står for kaffe og kage 

Afbud: Lisa Pihl Jensen, Ib Folke Rasmussen og Karina J ørgensen 
Fremmødte: Jesper Holst, Lilli Kristensen, Hanne Andreasen, Kirsten Jungsgaard, N ina Andersen og J ohn 

Skredbjerg 

1.Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen godkendes 

2. Godkendelse af/opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 29. maj: 
Referatet godkendes. 

Jesper orienterer om en mindre uoverensstemmelse med kommunen ifm. annoncering af Frivillighedens Pris. 
Kommunen vil ikke umiddelbart betale for en annonce i Øboen, da Frivilligcenteret har betalt for annoncering i 
2017 og 2018. 
Nina mener, at alle udgifter forbundet med uddeling af prisen bør ligge hos kommunen, da det er Langeland 
Kommune, som uddeler prisen. Bestyrelsen bakker op om dette. Hanne tager dialog med relevante aktører i 
kommunen for at få afklaret sagen og kontakter Nina. 

3. Meddelelser fra formanden: 
- Status vedr. ansættelse af projektmedarbejder: 
Jes per orienterer om ansættelsesprocessen: Vi modtog 50 ansøgninger til stillingen - generelt et meget 
kvalificeret felt. 7 blev indkaldt til samtale cl. 20. august hvoraf 6 takkede ja (en havde fået en anden stilling i 
mellemtiden). Alle 6 samtaler var gode, og ansættelsesudvalget orienterer om, at de har valgt at tilbyde stillingen 
til Sofie Aagaard Myhr. Nina går videre med ansættelsesprocessen. 

- Åbent kaffebord d. 27. august (farvel til Louise) 
N ina sender invitation til medlemmer og annoncer på facebook igen. 
Lilli laver lagkager og vandbakkeiser. Jesper køber frugt. Bolette (husvært) bager småkager. 
D er indkøbes en gave til Louise fra bestyrelsen og ansatte/ husværter i frivilligcenteret. 

- Landsbyklynge: 
Jesper orienterer om arbejdet i Landsbyklyngen, der har udarbejdet en strategi, som udleveres til bestyrelsen. 
Nina overtager frivilligcenterets plads i Klyngens styregruppe igen, efter Jesper har været vikar i Louises 
barselsperiode. 
Der afholdes Idemesse i ØP søndag d. 6. oktober 

4. Nyt fra daglig leder 
- Status på handleplan 
Nina gennemgår handleplanen og status quo. Vi er ok med. 

- Evaluering af sommerfest og Demensven-oplæg: 
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Demensven-oplæg blev gennemført i samarbejde med Alzheimerforeningen og det kommunale projekt RAC::A k~E LAN 0 
20 personer deltog og blev dermed klædt på til bedre at rnmme og inkludere mennesker med demens i 
foreningslivet. Overordnet et godt arrangement. 
Sommerfesten var Ligeledes overordnet en succes med 77 tilmeldte fra 17 forskellige foreninger. Deltagerprisen 
var i år sat op fra 30 kr. til 50 kr. hvilket (sammen med indtægter for drikkevarer) betød, at vi ikke havde noget 
underskud. 
Bestyrelsen diskuterer hvorvidt, der skal ligges op til mere "minglen", da mange sidder sammen med deres 
respektive foreninger. Det besluttes ikke at gøre yderligere, da det vigtigste er, at folk hygger sig. 
Nina har evalueret med husværter, som lagde en stor indsats ift. forberedelse af mad mm., og de var tilfredse 
med arrangementet. 

- Nye medlemmer 
Ingen siden sidste bestyrelsesmøde 

- FRIG og PUF 
Vi har fået tilsagn om FRl G-midler for 2019. Midlerne udbetales månedsvis og vi har modtaget for årets 
måneder frem til dd. 

Vi har fået tilsagn om PUF midler. Vi søgte ca. 180.000 kr. og har fået tilsagn om 100.000 kr. Pengene er søgt til 
at videreføre og videreudvikle vores selvhjælpstilbud (trivselgrupper for børn (fx med temaet skilsmisse) og 
selvhjælpsgrupper for voksne (fx pårørende og sorg-grupper)). 
Pengene rækker (udover udgifter til PR, administration mm.) til 7,5 timer arbejdskraft ugentligt. Nina orienterer 
om, at hun har været i dialog med Frivilligcenter Svendborg, som har en selvhjælpskoordinator, Lene Ellinor 
Jørgensen, ansat på deltid. Dialogen har således handlet om, at Lene også ansættes i Frivilligcenter Langeland til 
at varetage selvhjælpsområdet, og samtidig kan arbejde med at lave selvhjælpstilbud på tværs af 
kommunegrænsen. Lene ansættes således 7,5 timer/ ugentligt fra medio august og frem til 31.5.20, hvor 
projektperioden udløber. 

- Veluxprojekt 
V eluxprojektet er i bero i perioden 1. august til 1. november. Det betyder, at projektets første fase 
("kortlægnings-fasen") løber til 1. marts 2020. Projektet er samlet set forskudt således, at det løber frem til 1. juni 
2022. 

- Fynsk Fundraisingkonference 
Nina orienterer om, at hun har deltaget i et møde med øvrige frivilligcenterledere fra Fyn, hvor frivilligcentrenes 
potentielle rolle i en stor fynsk fundraisingkonference er blevet drøftet. Konferencen er et samarbejde mellem 
størstedelen af de fynske kommuner (hernnder Langeland) og Byregion Fyn, og skal umiddelbart finde sted i maj 
2020. Frivilligcentrene vil gerne spille sig på banen, som de lokale rådgivningscentre, der kan følge op på den 
videre fundraisingproces, når borgerne kommer hjem fra konferencen. Samtidig kan vi også have en rolle i at 
skabe synlighed lokalt omkring arrangementet. 

5. Frivillig Fredag: 
Hovedaktiviteten er en fotoudstilling, som er skabt i samarbejde med Fotoklubben Langeland. 
11 foreninger har meldt sig til projektet og vil dermed indgå i udsti11ingen. 

Følgende program for dagen besluttes: 

Kl. 15. Dørene/ udsti11ingen åbner. Der serveres snacks og sodavand (Lilli og Nina sørger for dette) 
Kl. 16. Frivillighedens Pris uddeles af Lisa Pih1 
Kl. 17. Tak for i dag 

Bestyrelsen kommer kl. 13 og hjælper med klargøring 
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6. Inspirationsmøde med kommunalbestyrelse: 

Nina anmoder direktionssekretariatet om mødeindkaldelse en onsdag eftermiddag i oktober/november: 
Ønsker til dagsordenen: 
Frivilligpolitik 
Velkomst af nye borgere 

Det drøftes i bestyrelsen om vi skal ligge op til., at kommunalbestyrelsen er værter/tovholdere på mødet. 
Nina og Jesper planlægger videre. 

6. Status på økonomi (regnskabs- og budgetopfølgning) 
Nina fremlægger budgetopfølgning. Der er ingen spørgsmål fra bestyrelsen. 

7. Eventuelt 

Nina efterspørger billeder af Kirsten og Hanne til hjemmeside. Kirsten og Hanne sender billeder til Nina på mail. 

Nina er blevet kontaktet af AOF, som ønsker at låne lokaler til deres kurser. Det diskuteres i bestyrelsen om 

AOF kan låne lokaler gratis på lige fod med andre foreninger. Det besluttes, at da AOF er i en gråzone ift. at 

drive virksomhed (de aflønner instruktører og kræver deltagerbetaling), så vil vi gerne undgå, at de anvender 

frivilligcenterets lokaler. Det besluttes, at Nina skal orienterer AOF om muligheden for at låne Fl gennem 
kommunen, da det vil være en god ting, at have AOF i huset ift. liv og aktivitet i huset. 
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