Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i FrivilligThy den 29. marts 2017.
Så er vi igen nået til en vigtig begivenhed for os nemlig generalforsamlingen.
Det er det første hele år vi har haft i vores nye omgivelser
og med vores nye navn FrivilligThy.
Bestyrelsen har afholdt 13 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling, og der har været en masse at tage stilling til på
hvert eneste møde.
Møderne har været præget af et rigtigt godt samarbejde, og en lyst til
nytænkning samtidig med, at der har været stor fokus på, at de skibe vi
sætter i søen, også skal kunne sejle.
I det følgende vil jeg nævne nogle af de ting vi har beskæftiget os med i bestyrelsen.
I beretningen sidste år kunne jeg berette om visse vanskeligheder med
adgangsforholdene og specielt driftssikkerheden i vores elevator.
I det forløbne år har vi haft et rigtigt godt samarbejde med
"God adgang", hvor vi har gået alle vores lokaler og adgangsforhold
igennem.
Efter denne gennemgang og yderligere tiltag har vi nu 6 ud af 7
tilgængeligheds mærker i mærkeordningen.
Det sidste mærke vi mangler er for kørestolsbrugere, og her er alt også
i orden nu, så vi mangler bare, at få det besigtiget af "God adgang".
Det sker, når konsulenten er i området næste gang.
Så har vi bare et hængeparti med Thisted Kommunes tekniske
forvaltning omkring etablering af markeringsfliser for blinde og
svagtsèende udenfor, og etablering af yderligere en
handicapparkeringsplads ved indgangen.
Det arbejdes der med.
Vi har oplevet det absolut glædelige, at der er en stor efterspørgsel på
lån af lokaler i huset.
Fremover skal foreninger være medlem af FrivilligThy for at låne lokaler.
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Foreninger der ikke har betalende medlemmer kan dog godt låne
lokaler uden medlemsskab, men der opfordres alligevel til at blive
medlem.
Bestyrelsen har besluttet, at vi også kan leje lokaler ud til
arrangementer, som afholdes af offentlige institutioner,
og disse skal betale 500 kr. pr. gang.
Lokaler udlånes/udlejes efter "først til mølleprincippet".
I beretningen på sidste års generalforsamling blev der informeret om,
at der var planer om at etablere et dagtilbud i stueetagen herunder
til borgere med erhvervet senhjerneskade i et samarbejde mellem
Hjerneskadeforeningen, Thisted Kommune og FrivilligThy.
Dette blev realiseret hen over foråret og sommeren, hvor stueetagen
blev lejet og indrettet til formålet, og Ældresagen i Thy meldte sig også
som så interesseret, at de bidrog med kr. 50.000 til etableringen.
Dette blev der lagt rigtig mange timer i, og her vil vi rette en stor tak
til alle der bidrog til dette.
I hele det forberedende arbejde var der møder med
Hjerneskadeforeningens direktør, og i forbindelse med dette var der
eninghed om, at der burde være gode muligheder for at få bevillinger
fra centrale udviklingspuljer eller fonde til driften i nogle år.
Derfor blev Anni ansat i en 25 timers stilling, som hun tiltrådte den 1. august 2016.
Hovedkvarteret, som det kom til at hedde, åbnede
den 1. september 2016, og det har været fint besøgt lige siden.
På trods af de store forhåbninger vi havde om puljefinansiering eller
fondsfinansiering til driften af Hovedkvarteret, viste det sig,
at der ikke var mulighed herfor.
Hen over årsskiftet var der grundige overvejelser i bestyrelsen om,
hvad der så skulle ske, da driften af Hovedkvarteret overskred den
kommunale bevilling med ca. 160.000 kr. årligt.
Da vores sekretær og bogholder Marianne Grøn opsagde sin stilling
til fratræden pr. 28. februar, gav det anledning til,
at sammentænke hele driften af FrivilligThy.
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Her var der fuldstændig enighed om, at driften af Hovedkvarteret ikke
må overstige den kommunale bevilling hertil, da et merforbrug vil få
særdeles mærkbare konsekvenser for resten af driften af FrivilligThy.
Det blev derfor besluttet, at sammenlægge stillingerne i Hovedkvarteret
og FrivilligThy og tilbyde Anni en 30 timer stilling, hvor der dels skal
udføres arbejde i Hovedkvarteret og dels udføres sekretær- og
bogholderiopgaver på 1. sal.
Anni har herefter titel af stedfortræder for centerlederen.
I forbindelse med etableringen af Hovedkvarteret blev
Vanførefonden ansøgt om tilskud til bl.a. automatiske døre i
indgangspartiet. Dette koster ca. 120.000 kr., og her er der blevet
bevilget 60.000 kr. underforudsætning af,
at vi selv kan skaffe 60.000 kr.
Der blev fremsendt ansøgning til Trygfonden om tilskud på 50.000 kr.
til IT-udstyr og fladskærm m.v. hovedsageligt til Hovedkvarteret,
og dette blev bevilget af Trygfonden.
Vi havde behov for at forbedre skiltningen ved og i FrivilligThy,
og i den forbindelse ansøgte vi Lions Club Thisted om tilskud.
Her fik vi bevilget 12.500 kr. fra Lions Club Thisted.
Vi retter en stor tak til såvel Vanførefonden, som til Trygfonden
og Lions Club Thisted for de flotte bevillinger.
Frivillig Fredag blev som sædvanligt afholdt på Storetorv den sidste
fredag i september.
Som noget nyt var der lejet store telte, som alle kunne være i.
Det var en absolut succes som det planlægges at gentage, da vi er helt
uafhængige af vejr og vind, og det får meget mere præg af et
specielt arrangement.
Frivilligprisen blev uddelt til Tjernobyl Foreningen for den meget flotte
og krævende indsats der udføres ved at give over 30 børn fra
Hviderusland et sommerferieophold i Buldbjerg hvert år.

3

Hen over sommeren var der arrangeret en pengedyst, hvor 4
erhvervsmænd havde fået 1.000 kr. hver, som de skulle få til at yngle.
Det var en vældig succes, som gav et nettooverskud på godt 25.000 kr.,
som dels blev anvendt til afholdelse af Frivillig Fredag 2016,
og hvor der er ca. 12.000 kr. tilbage til Frivillig Fredag i 2017.
For første gang blev der afholdt Genbrugsmesse den 2. april 2016.
Messen blev afholdt i Plantagehuset med deltagelse af 11
genbrugsbutikker, og det blev en rigtig god og hyggelig dag.
Dette gentages i år, hvor der afholdes genbrugsmesse på
lørdag den 1. april med deltagelse af 8 genbrugsbutikker.
Jeg vil opfordre alle der har mulighed for det, til at kikke forbi
Plantagehuset kl. 10 til 15.
Den 9. november blev der afholdt den årlige rundbordssamtale med
Social- og Sundhedsudvalget og den kommunale forvaltning.
Der var et rigtigt godt fremmøde fra såvel kommunen som foreninger,
og der var en god dialog, hvor det igen blev understreget,
at der er et rigtigt godt samarbejde os imellem
Der er oplevet en vis succes med afholdelse af foreningscafèer
den første onsdag i måneden, og det er besluttet at fortsætte dette,
dog med den reduktion, at det ikke er i alle måneder,
der bliver afholdt foreningscafè.
I det forgangne år har vi haft den store fornøjelse, at have besøg af
Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann den 16. august.
Det blev til et rigtigt godt møde, hvor vi kunne fremvise vores sted og
fortælle om hvad vi laver, og ministeren virkede oprigtig interesseret.
Hun fik så godt et indtryk, at hun efterfølgende har nævnt os ved
andre lejligheder ude i landet, og det er vi meget glade for.
Ligeledes har vi afholdt møde med Frise og Socialstyrelsen, hvor vi også
har rundvist, og hvor vi har haft mulighed for, at fremkomme med
ønsker specielt hvad angår den statslige styring af vores økonomi.
Traditionen tro har der været et sommerarrangement for de frivillige,
som i 2016 blev afholdt i Spejderhuset i Hanstholm.
Her var Jens Grud Sørensen rundviser i området omkring
Museumscenter Hanstholm hvor han øste af sin meget store viden
om 2. verdenskrig, og det der skete i Hanstholm.
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Julefrokosten blev afholdt her i vores egne lokaler, og her var der som til
sommerarrangementet rigtig god tilslutning, og det blev til to rigtig
hyggelige aftener, som også afholdes for at sige tak til alle
frivillige for den store indsats der ydes.
Jeg vil afslutte, med at sige tak til hele bestyrelsen for det gode
samarbejde vi har haft, hvor vi også har haft det sjovt og hyggeligt
sammen, samtidig med at vi har forholdt os til de udfordringer,
der hele tiden har været.
Tak til Bent, Marianne og Anni for jeres ihærdige indsats og et godt
samarbejde i det daglige, hvor I gør et stort arbejde med at få det hele
til at hænge sammen, og også gerne deltager i de udviklingsprojekter,
der sættes gang i.
Sidst men ikke mindst vil vi rette en meget stor tak til alle de frivillige
der lægger mange timers arbejde i FrivilligThy.
Uden jeres ihærdige og dygtige indsats hele tiden,
kunne vi ikke drive stedet.
Tak til alle medlemsforeninger for jeres aktive deltagelse i de
arrangementer der er, og for jeres input til den fortsatte udvikling
af den sociale frivillighed, der er i Thy.
Det var så min sidste beretning som formand for FrivilligThy, da jeg har
besluttet, at jeg efter 4 år på posten vil overlade stolen til en anden.
Det har været 4 fantastiske år, hvor der er sket utroligt meget,
som jeg vil se tilbage på med glæde.
Om jeg så skal fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen de næste
to år, afgør I senere på generalforsamlingen.
Hans Peter Kragh har besluttet, at han ikke genopstiller, og jeg vil rette
en tak til dig Hans Peter, blandt andet for det store arbejde du har udført
specielt på det PR-mæssige område, og i den planlægnings- og
tovholderrolle du har haft i forbindelse med de afholdte
Frivillig Fredags arrangementer.
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