
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 27. november 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  

Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 

Kirsten Andreasen: Langelands Besøgs- og Vågetjeneste 

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 

Lisa Pihl Jensen  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

3. Godkendelse af referat fra d. 10.10.2013  

Godkendt 

    

4. Punkter fra formanden:  

Medlemssituationen – Lindas udkast til medlemskab blev accepteret, 

medlemsantallet ser fornuftigt ud i.f.t. hvor vi er i processen. (12 medlemmer på 

nuværende tidspunkt, deadlinen for de 20 medlemmer er foråret 2014).  

Evaluering af vælgermødet – tilfredshed blandt bestyrelsesdeltagerne, 

arrangementet var en succes og et godt eksempel på samarbejdsmuligheder 

mellem Folkeoplysningsudvalget og Frivilligcenter Langeland 

Dialogmøde i Odense – generel enighed om at det ikke var så givende et 

arrangement, men vi nåede frem mulige samarbejdsmuligheder: se 

sammenfatningen af de tiltag vi blev enige om på mødet i vedhæftede bilag.  



 

5. Nyt fra daglig leder 

 

Selvstændighed fra Kommunen – ved at være på plads med formalierne, 

midlerne er ved at blive frigivet og forventes overført til FC-LL i den nærmeste 

fremtid.  

 

SM – status på vores ansøgning: er ved at blive behandlet med mangler stadigvæk 

endeligt svar fra ministeriet. Ringede senest den 27.11.13   

 

Kursus-planlægning fremadrettet – Kurser rettet mod foreninger, såsom digitale 

forløb, hvervning af frivillige, brug af de sociale medier, regnskab, §18 kursus og 

bestyrelsens arbejde. Mange af kurserne bliver udarbejdet i samarbejde med 

Folkeoplysningen.  

 

Fundraising – møbler og indretning, vil prøve at ansøge Tuborgfondet vedr. 

etablering af café lignende miljø i motionsrummet.  

 

Juleafslutning/Nytårskur? Her blev det besluttet at vi kun holder en nytårskur for 

bestyrelsesmedlemmerne – gerne smørrebrød.  

 

Samarbejde med Biblioteket omhandlende digitalisering – stadigvæk i 

opstartsfasen, men det giver god mening, når alle fra 2014 skal have en digital 

postkasse.  

 

Åbningsreception – 2014 forhåbentligt marts 

 

Foreningernes Hus – Stadigvæk en stor usikkerhed forbundet med rammerne for 

huset, såsom hvilke lokaler der bliver tildelt Frivilligcentret og hvilke der er 

Foreningernes Hus og slutteligt hvilke der er Kommunens. Det blev aftalt at Linda til 

næste bestyrelsesmøde undersøger sagen og kommer med et konkret bud på 

fordelingen af Huset.  

 

6. Nyt fra kasseren  

En gennemgang af den økonomiske situation, som viste at vi har en del uforbrugte 

midler. Dog mangler vi stadigvæk, de sidste midler fra Kommunen, derfor er der en 

vis usikkerhed forbundet med regnskabet.  

Heidi bad tilsvarende om en klarere aftale vedr. kørselsgodtgørelse, hvorfra det 

blev besluttet at Linda til næste møde har udarbejdet et forslag til dette.  

 



7. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Klaus – til næste møde skal vi have taget endelig stilling til frivilligt forum.  

 

Ib – undrede sig over tilgængeligheden af Frivilligcentres lokaler, at alle må bruge 

lokalerne, var derfor bekymret for medlemssituationen. Dog blev det understreget at 

medlemskabet også betyder at man kan gøre bruge af Frivilligcentrets andre 

ydelser.  

 

Kirsten – hjælp til afviklingen af individuelle kurser for Foreningerne. Her kan FC-

LL tilbyde lokale og av-udstyr. Evt. hjælp til fundraisingen og udarbejdelse af 

indhold, dog ikke afholdelse af de økonomiske forpligtigelser.  

 

Lisa – foreslog vedtægtsændringer så der fremadrettet bliver på politiske 

repræsentanter fra Kommunen i stedet for en embedsmand og en politiker. Dette 

bliver diskuteret ved næste bestyrelsesmøde.  

 

8. Mødeplan 2014 

Som udgangspunkt holder vi 6 møder om året. Næste møde bliver tirsdag den 28. 

januar kl. 16.00 -18.00 (aftensmad inkl.)  

Linda udarbejder en mødekalender fremadrettet baseret på jeres tilbagemeldinger.  

 

9. Evt:  

 

Fotografering – Lisa orienterer os om hvornår hendes veninde kan tage et billede af 

os.    

 

Linda Dybdal Nielsen 

28.11.2013 - Rudkøbing 

 


