
 

 

Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland  
D. 19. juni kl. 16.00 til 18.00, 2017 i Frivilligcenter Langeland 

(Der vil være en let forplejning) 
 

På mødet deltog: 
 
Heidi Larsen: Aspergers Langeland 
Ib Folke Rasmussen: Ældresagen Langeland 
Karina Jørgensen: Formand for Natteravnene 
Lisa Pihl Jensen: Viceborgmester, Langeland Kommune 
Lilli Kristensen: Næstformand af Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Rudkøbing 
Pensionistforening 
Louise Dyrholm: Projektkoordinator, Frivilligcenter Langeland 
Jesper Holst: Formand for Frivilligcenter Langeland og repræsentant for Røde kors Langeland 
 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

2) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 24/4 og ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 15/5 

Godkendt. 

3) Nye tendenser for frivilligcentrene – møde med Frise 

- Bestyrelsessammensætning og aktivitet: Alle foreninger skal kunne være medlemmer af 
frivilligcentret og dermed være valgbare til bestyrelsen. Dette betyder, at § 4 stk. 1 
omhandlende hvem der kan optages som medlemmer, måske skal ændres. Derudover har FriSe 
et ønske om at skabe nogle mere aktive bestyrelser.  

- Tildelingskriterier: Der vil ikke længere være et fælles mindstegrundlag for frivilligcentrene, 
men i stedet skal bestyrelsen selv være med til at fastsætte målene for det kommende år. FriSe 
påpegede, at bestyrelsesarbejdet skal tales op. I praksis skal bestyrelserne være aktive i både 
udformningen og opnåelsen af de årlige målsætninger. 

- Bredere brugergruppe: FriSe ønsker, at centrene har en bred målgruppe med henblik på at 
fordre samarbejde på tværs.  
 

4) Aktuelle fokusområder for ny ledelse 

- Videreudvikling af strategi: Sker i samarbejde med ny leder.  
- Kommende dialogmøde med kommunen – ny samarbejdsaftale?: Den eksisterende 

samarbejdsaftale er blevet færdiggjort i oktober 2016, hvor det blev aftalt, at vi mødes hvert år 
for at udveksle erfaringer. Forslag til næste dato for dialogmøde: 11/10 2017.  

- Arrangement i forbindelse med kommunalvalget: Vælgermøde med temaet frivillighed. Louise 
bestiller borgerhuset d. 24/10 (alternativt 25/4) fra 17 – 21 og sender invitation ud til de 
forskellige partier.   
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