
Referat bestyrelsesmøde 
FRIVILLIGCENTER 

LANGELAND 

d. 23. oktober kl. 16.00 - 18.00 

Frivilligcenter Langeland, F1 

Kirsten står for kaffe og kage 

Fremmødte: Jesper, Ib, Hanne, Ole, Ki.rsten,John, Lilli og Nina 

Afbud: Lisa og Karina 

1.Godkendelse af dagsorden: 
- Dagsorden godkendes 

2. Godkendelse af/opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august: 
- Referatet godkendes 
- Opfølgning på betaling af annonce ifm. frivillighedens pris: Siden bestyrelsesmødet har hhv. Hanne, Jesper og 
Lilli været i dialog med embedsfolk og politikere, som også mener at kommunen skal afholde udgifterne til 
annoncen. Nina prøver at kontakte vicekommunaldirektør, Jani, for at få udgifterne refunderet. 
- Det påpeges, at det ifølge referatet blev besluttet, at bestyrelsen skulle mødes kl. 13 på Frivillig fredag d. 27.9. 
og i fællesskab gøre klar til arrangementet. Dog mødte kun to bestyrelsesmedlemmer op og ingen meldte afbud. 
Det er OK ikke at have tid, men husk at melde afbud, så Nina kan finde en anden løsning. 

3. Meddelelser fra formanden: 
- Farvel til Louise/"Åbent Kaffebord": 
Overordnet et vellykket arrangement, hvor vi fik sagt pænt farvel til Louise med et pænt fremmøde. 

- Evaluering Frivillig Fredag 
Overordnet et godt arrangement med ca. 60-70 besøgende. Dog lidt skuffelse over, at der ikke var nogen 
pressedækning på dagen og særligt ift. prisuddelingen. Jesper præsenterer et brev skrevet på vegne af 
frivilligcenteret og folkeoplysningsudvalget, som omhandler den manglende pressedækning af Frivillig fredag og 
Idemessen. Bestyrelsen godkender brevet, som sendes til redaktør på Øboen, Catrine Madelaire. 
Ib ønsker at det i den forbindelse skal undersøges om foreningsaktiviteter kan komme med under "det sker" (pt. 
skal man være medlem af turistforeningen. Kan frivilligcenteret evt. blive medlem og dermed få 
medlemsforeningernes aktiviteter med?) 

- Idemesse 

Arrangementer forløb godt, dog var det ikke så velbesøgt som ønsket. FCLL havde en stand. Der er sendt en 
evaluering ud til de deltagende foreninger. 

Nyt fra Frise: 
Jesper og Nina skal til fagligt netværksmøde d. 7. november omkring selvevaluering af frivilligcentrene. 

4. Nyt fra daglig leder: 
- Status på handleplan 
Nina gennemgår status på handleplanen. Vi er fint med ift. årets strategiske målsætninger. 

- Nye medlemmer/nye faste aktiviteter i huset: 
logen nye medlemmer 
Nye faste aktiviteter: 
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Kreativ cafe hver anden tirsdag FRIVILLIGCENTER 
LA NGELAND 

Arabisk undervisning for børn hver lørdag 
Nada cafe 

- Veluxprojekt, "Langelands ressourcer - flere ind i fællesskabet" 
Nina orienterer: 

Sofie er kommet godt i gang. Haft telefonmøde med Tine Fristrup og deltaget i møde i Veluxfonden, hvor der 
var erfaringsudveksling med andre projekter målrettet ældre. 

Sofie er i gang med analysefasen, som løber frem til 1. marts 2020. Denne fase munder ud i udpegelsen af 3 
pilotområder til projektets næste fase. Analysen har tre spor: 1: ældre borgere, 2: foreninger/ildsjæle og 3: 
kommunen. Analysen skal afdække hvilke udfordringer, ønsker og behov ældre borgere har ift. deltagelse i 
(frivillige) fællesskaber. Vi samarbejder med kommunen for at få kontakt med ældre, som vil deltage i interview. 
1ft. foreningerne skal analysen afdække udfordringer, ønsker og behov ift. at rekruttere/ rumme/ engagere ældre 
borgere i fællesskaberne. Ift. kommunen skal samarbejdsmuligheder afdækkes. 
Sofie har haft besøg af journalist fra Fyns Amts Avis d. 22.10., som har interviewet hende om projektet. 

- PUF 19 /20, "Videreudvikling af selvhjælp" 
Nina orienterer: 

14 har henvendt sig vedr. sorggruppe. Der er startet to grupper op i uge 43 med 6 personer i hver. 2 personer er 
venteliste. 
2 på venteliste til pårørendegruppe 
1 på venteliste til ungegruppe (ældre end folkeskole) 
Ungegruppe på Kassebølle omkring selvværd. 5 tilmeldte i gruppen, som starter uge 43 
Lene er desværre ikke længere ansat i Kontakt Mellem Mennesker (Frivilligcenter Svendborg). Derfor er ideen 
om selvhjælps på tværs af kommunegrænsen lagt ned. 
Nina ønsker at sætte Lene op i tid (fra en til to dage ugentligt) såfremt der er økonomi til det. Diskuteres videre 
under punkt 9. 

- Netværk og sandwich for medlems foreninger: 
Der er inviteret til Netværksmøde for medlems foreninger tirsdag d. 30. oktober. Hovedtemaet for mødet er en 
fælles løsning på transportudfordringer for foreningsmedlemmer. Pt. kun 4 tilmeldte fra 2 foreninger, hvorfor 
mødet aflyses, hvis der ikke kommer flere tilmeldinger 

- Lokalt kursus fra CFSA: "Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt" 

Frivilligcenteret har fået bevilliget ovennævnte kursus, som afholdes i frivilligcenteret fredag d. 29. november. 
Der skal minimum tilmeldes 15 personer, der laver frivilligt socialt arbejde, for at kurset må gennemføres. 

5. Inspirationsmøde med kommunalbestyrelse 
Aflyst pga. ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen. Nina orienterer, når der er fastlagt en ny dato. 

6. Strategi 2020: 

Nina og Jesper fremlægger udkast til strategi. logen kommentarer fra bestyrelsen. Strategien vedtages endeligt på 
næste bestyrelsesmøde. 

7. Forslag til budget 2020: 

Nina fremlægger budget for 2020. Nina er usikker på hvor mange feriepenge der skal hensættes, når den nye 
ferielov træder i kraft. Dette undersøger Nina således at det fremgår af budgettet på næste bestyrelsesmøde, hvor 
det skal godkendes. 

8. Julehygge i frivilligcenteret: 

Det besluttes at flytte julehygge-arrangementet fra søndag d. 17. november til en hverdagseftermiddag i 
december. Dette skyldes delvist at Nina er kommet for sent i gang med planlægning. 
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L A NGELAND 
9. Status på økonomi (regnskabs- og budgetopfølgning): 
Nina præsenterer budgetopfølning. Pga. den måde budgettet og opfølgningen af sat op på, fremgår det ikke af 
resultatet, hvor mange midler der er øremærkede og hvor mange der er "frie". Dette er et problem ift. at kunne 
træffe beslutning om hvorvidt Lene kan sættes op i tid. Nina kigger på en anden måde at sætte budgettet op, så 
resultatet giver et retvisende billede af vores overskud. Når dette overblik er klar, kan det besluttes om Lene kan 
få flere timer. 

10. Eventuelt: 

Nina efterspørger billeder af Kirsten og Hanne til hjemmeside. 
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