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Referat fra 
Bestyrelsesmøde den 22. maj 

Kl. 15.00 – 17.00  
 

 
Fraværende: HP og Ellen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra d. 30. 

april – udsendt 7. maj 

Godkendt. 

3.  Siden sidst – ved Anni og Erik. Maj 2019 
Frivillig Fredag møde med foreningerne. Der 
var 9 foreninger repræsenteret. Alle var 
stort set tilfreds, dog blev det tilkendegivet 
at det var for meget at give 5000,- kr. for 
en klovn. Niels fra DH foreslog  at vi sætter 
plakater op langs gågaden så det bliver 
mere synligt, hvad der sker i teltet. 
Det blev aftalt at alle selv rydder op på 
stole og borde, når der lukkes. Folk synes at 
det var træls at de skal have affaldet med 
hjem – kan der ikke findes en løsning på 
det? Vi kan evt. få en ekstra container i en 
uge for ca. 150.- kr. 
Erik laver brev til brug til indsamling til 
tombula. 
Vedr. elevator – udlejer siger at aftalen blev 
lavet sådan, at Bent (tidligere leder) og en 
anden (Peter) fra FrivilligThy stod som 1. og 
2. kontaktperson, Botved og Falck som 3. 
og 4. Aftalen var at han betalte for SIM-
kortet. Vedr. SIM-kortet der skal være i, 
siger han at aftalen var at Bent (tidligere 
leder) skulle få en og sætte i. Jeg fortalte 
ham at SIM-kortet ikke har virket i 1-2 år. 
Det var han meget forundret over. Udlejer 
mener ikke at han skal betale for at vi har 
alarm på i weekenden. Aftalen blev at vi 
denne gang betaler for alarm og udlejer 
betaler for SIM-kortet og at vi vender 
tilbage. 
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Ledernetværksmøde i Hjørring d. 10.05. 
Ny kollega der skal starte Frivilligcenter i 
Rebild kommune. 
Vi havde Dannie fra Frise til at undervise 
igangsætterne. De var meget tilfredse og 
synes der havde været en givtig dag. 

Dejligt at ting opfrisket og høre lidt nyt       

Vi har fået ny printer og den fungerer fint. 

Vi fik en henvendelse fra Skyum 

Idrætsefterskole vedr. 2 piger som har 

mistet deres mor, den ene for ca. 1 måned 

siden og den anden for et par år siden. De 

ville gerne have samtaler med en i 

FrivilligThy. Helle tog opgaven på sig og 

mødes med pigerne på skolen i Skyum. 

Vi holder lukket Grundlovsdag. 
Jeg har henvendt mig til Billedskolen i 
Kulturrummet vedr. udsmykning i gangen 
ved elevatoren. Der trænges nu til noget 
nyt dernede. Billedskolen vil meget gerne 
være med på opgaven. Anni tager kontakt 
til Tingstrup skole i forhold til den 
nuværende udsmykning. 
Vi får Lilian Ryborg i praktik i 2 x 3 dage, 
hun skal være med i torsdagscafeen og 
være i KH en formiddag, hvor hun skal stå 
for sang og musik – en dag på kontoret, 
hvor hun starter med at lave system i 
Frivillig Rollemodeller mappen. 
Der er ansat en fleksjobber på 15 timer pr. 
uge, hun starter pr. 01.08.19 og er ansat til 
d. 31.12.19 
Fællesmøde i dag ved Erik. 
Velbesøgt møde, Erik fortalte om 
generalforsamlingen og om bestyrelsens 
arbejde. Der blev drøftet FrivilligThy jakker 
– de passer tilsyneladende ikke til damerne. 

4.  Økonomi (bilag) 

 

Der kommer svar fra socialministeriet ang. 
grundfinansiering i juni. 
Hans Jørgen: økonomi kommer på 
dagsordenen x 4 om året – 
kvartalsregnskab og budgetlægning. 
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     5   Indsatsområderne for 2019.  
          a) Drøftelse af evt. forretningsudv.  
           og forretningsorden. 
          b) udvidelse af bestyrelsen 
 
           

a)Forretningsudvalg består af formand, 
kasserer og næstformand og der skal laves 
en forretningsorden. Vedtaget af 
bestyrelsen. 
b) Se bilag. Erik har lavet udkast – udkastet 
lægges i skuffen og så forsøger bestyrelsen 
at håndplukke emner fra virksomheder og 
faglige organisationer. 
Der skal gøres en indsats fra bestyrelsen for 
at headhunte nogle egnede personligheder 
fra virksomheder og faglige organisationer. 
Der foreslås en fra Fyrværkerieksperten, en 
fra REMA 1000 og Michael Thinggaard fra 
Hotel Thinggaard. 

      6:  Frivillig Fredag  
 

Møde: se siden sidst. 
 

      7: Næste møde den 17. juni.    Emner til næste møde sendes til Erik, det 
bliver måske d. 17. juni, ellers bliver det 
efter sommerferien. 
Forretningsudvalget kan evt. træde 
sammen i juni. 

   
      8:  Evt. 
              

Lise V. går på barsel til september – 

tillykke       

Ellen holder afskedsreception fredag d. 

28.06 – der er tilmelding. 

Anni: Pris på flag til FVT. 
 
Mødet sluttede kl. 16.35 

 
          
        

 
Referat ved Anders. 

 
 

 

 
 

 

Dagsorden og bilag vil ligge klar til møderne 

 


