
Bestyrelsesmøde, Frivilligcenter Langeland 

Møde den 17. marts 19.00 til 21.00 i Foreningernes Hus  

På mødet deltog: 

 

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 BUSKE-udvalgsformand. 

Klaus Stormgaard: Udviklingskoordinator Sundhed og Omsorg, Langeland Kommune. 

Linda Dybdal Nielsen: Leder af Frivilligcenter Langeland   

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 29.01.2014  

Godkendt, dog rettelse af GF dato 26. marts  

    

3. Punkter fra formanden:  

Medlemsituationen – Hvis medlemmer kun betaler ét kontingent svarer det til en 

stemme på Generalforsamlingen. Linda sender mail til Røde Kors og Kræftens 

Bekæmpelse vedr. dette.  

Datastuen Langeland har meldt sig ind.  

 

Evaluering af Åbningen – en succes, dejligt at møde så stor en opbakning.  

 

Flere praktikanter – Det blev besluttet fremadrettet at have praktikanter tilknyttet 

FC-LL i det omfang hvor det giver mening. SDU og Via University College 

kontaktes.  

Bestyrelsesmøde – Onsdag den 2. april kl. 16.00  

4. Nyt fra daglig leder 

 

Kommunalmedfinansiering – på plads  



 

Grundfinansiering – endnu uklart hvordan grundfinansiering kommer til at fordele 

sig fremadrettet, men FriSe arbejder på sagen.  

 

Aktivitetskalender:  

Generalforsamling den 26. marts 

Fastholdelse og rekruttering den 27. marts 

Foredrag med Bjarne Ibsen den 1. april  

Regnskabskursus den 7. april. 

”Gode tips til Fundraising” den 23. april 

Foreningernes Dag på Skovsgård den 1. juni  

Frivillig Fredag den 26. september 

 

Lejekontrakten – godkendt, mangler underskrift.  

 

5. Økonomi – se bilag, dog skal der tilføjes vores kontingentindtægt. I øvrigt går 

budgettet i nul, grundet vores nuværende tilskudssituation, hvor ethvert overskud 

fra den statslige medfinansiering skal tilbagebetales.  

 

6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer – Ingen havde noget nyt, dog kunne Pia 

berette om Frivilligt Forum, hvor Linda kom lidt skævt ud af det med 

Folkeoplysningen. Linda snakker med Nynne om et fælles regelsæt  

 

7. Generalforsamling – forslag om ændring af § 6 stk. 2 p. 3, så der nu kun vælges 2 

suppleanter fra andre end de foreninger som allerede er repræsenteret i 

bestyrelsen frem for personlige suppleanter.  

Leif Ottesen er blevet prikket på skulderen vedr. dirigentrollen. 

Afstemningen sker skriftligt, såfremt det bliver nødvendigt. 

Linda udarbejder oplæg om det fremtidige arbejde. 

 

8. Evt:  

vedr. GF - Vi møder alle kl. 18.00.  

Lilli sørger for bestillingen af kaffe og kage  

Klaus sørger for at der er åbent 

Vedr. kolde lokaler – Kommunen kontaktes, så radiatorerne kan gennemgås og 

tæpper indkøbes til fri afbenyttelse  

 

 

 

 

Linda Dybdal Nielsen 

18.03.2014 - Rudkøbing 



 


