Referat
Bestyrelsesmøde den 26. februar
Kl. 15.00 – 17.00
Fraværende: Kirsten Kristensen og Hans Jørgen
Godkendt.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d. 28.

Godkendt.

januar – tidligere udsendt
3. Siden sidst – ved Anni

Møde med de frivillige og kommunale
væresteder i Thisted kommune.
Mødes med Joan og Mona fra Rampen.
Der er startet 2 skilsmissegrupper og en
dementgruppe.
Der er startet ny frivillig som skal være i
huset mandag eftermiddag.
Cafeen har ikke været besøgt endnu.
Der er søgt penge hos Velliv til Cafeen og
hos Go Energi til t-shirt med FVT logo.
Vi har nu en ansvarsforsikring hos TRYG.
En del af lejligheden ovenpå er nu lejet ud.
Ledernetværksgruppe i Hadsund.
Foredrag i Hjerneskadeforeningen om
Hjerneskade og Træthed. Vi betaler 1000.kr. som sidste år.
Hovedkvarteret:
Der begynder så småt at komme nye folk
til.

Rettelse til hjemmesiden – faste udvalg.
4. Økonomi. Foreløbigt regnskab 2018 Positivt med overskud, men ikke et mål i sig
selv.
(bilag). Budget 2019 genåbnes
Der er markant mindre forbrug til løn og
(bilag) – ved Erik
administration.
Gode til at hjemtage løntilskud – vi har en
god og stabil leder😊
Der vil formentlig være luft i budgettet for
2019
Der er brug for en øgning af
personaletimerne i huset – til Marianne og
til Hovedkvarteret.

Marianne fra 12 timer til 15 timer.
Ansættelse af en person i 16 timer pr. uge,
primært i FVT, men også til afløsning i HK.
Vi har brug for en person der kan være
selvkørende og selv tage ansvar og sætte
aktiviteter i gang og som kan gå godt i
spænd med Anni.
Udvidelse af åbningstiden i huset.
5 Foreningscafeundersøgelsen –
(bilag). Nye initiativer? Ved Anni

6: Generalforsamlingen. Forslag til
dirigent? – Forslag til beretningens
indhold? Ved Erik

Resultatet af undersøgelsen om
foreningscafeen – 7 foreninger har svaret –
det er de foreninger der kommer i huset.
Inddrage foreningerne i planlægning og
forberedelserne.
Foreningscafe fortsætter.
Dirigent: Leif Brogaard – Erik kontakter Leif.
Generalforsamling d. 09.04.19
Medlemstal skal med i beretningen.
Erik forbereder beretningen til næste
bestyrelsesmøde.

7: Nyt fra Frivillig Fredag. Ved HPK

Der er indtil videre afholdt et møde.
Villy Søvndal har sagt ja til at deltage.
Klovnen Lulu kommer også.
Sven Ole Kombak har komponeret ”Marken
er mejet”.
Ansøgning 0m 15.000 kr. fra foreningerne.

8: Næste møde 20. marts.

Der er afbud fra Anna (guldbryllup😊)

9: Fællesspisning med DR.

FVT siger ja til at deltage i fællesspisning på
biblioteket med DR d. 25.04

10: Evt.

Mødet afsluttes kl. 16.35

Dagsorden og bilag vil ligge klar til møderne

Referat: Anders

