Referat fra bestyrelsesmøde i FrivilligThy d. 17.08.2017 kl. 16-18

Afbd fra Ellen Kirk.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidst.
Referat godkendt.
3. Siden sidst.
Der har været møde i grbppen ”Kom videre mand”
En grbppe på 6 mænd mødes i FVT
Henrik fra Firkløveren er tovholder.
Grbppen har planer en forening/cafe.
Dorthe er startet i virksomhedspraktk på kontor i FVT, hbn møder ons+torsk l. 10-15.
Dorthe har tdligere været frivillig i Krisecentret og i Netværkscafeen.
Daniella (frivillig) starter en grbppe op med 2 bnge.
Der startes grbpper op på Hbrbp og Bedsted skole for skilsmissebørn.
Ang. Vandfald/skade så er der intet nyt fra tømren/bdlejeren.
Bent kontakter bdlejeren dags dato.
FVT skal have bdarbejdet et kbrsbsbevis med logo tl de frivillige.
4.

Økonomi.
I forhold tl afvist ansøgning (PUF-midler), så skal dete drøfer særskilt på et kommende
bestyrelsesmøde.
Hans Jørgen har fået bilag og vil bdarbejde bbdgetopfølgning og sende dete tl bestyrelsen.
Der mangler bilag (side 2) i regnskabet som er blevet tlsendt tl bestyrelsen.

5. Indhold informatonsmøde d. 22.08.2017 kl. 16.00
Tema: Usikkerhed omkring lederskife i FVT.
Erik fremlægger oplæg tl info/dialogmødet.
Diskbssion af formål og indhold med infomødet.

Diskbssion af de frivilliges forventninger om ansvar og indfydelse i FVT og forventninger tl
bestyrelsen og lederen i FVT.
Alle fra bestyrelsen opfordres tl at byde ind på infomødet d. 22.08.
6. Børn og bnge.
Afslået ansøgning i forhold tl frivillige samtaler med bnge.
Info-møde d. 24.08.2017 kl. 19.00 Frivillige rollemodeller i Thisted kommbne.
Et samarbejde med Thisted kommbne, Marselisborg og FVT.
7. Frivillig fredag.
Orientering om Frivillig fredag d. 22.09.2017
Frivillig Prisen bddeles.
Erik ”tror” at alt er klart tl d. 29.09
Der er dog brbg for fere frivillige hjælpere – Knbd (Annas mand) vil gerne hjælpe.
8. Hovedkvarteret.
Vedr. syn af Hovedkvarteret så er der nogle tng der skal retes op på – se liste.
Erik kontakter Anni og får aflaret hvad der skal laves.
FVT melder tlbage tl synsherre når disse tng er retet tl.
Anne Marie fra Hjerneskadeforeningen har søgt om 200.000 kr. pr. år i 4 år tl drifen i
Hovedkvarteret/FVT.
Der skal bdarbejdes retningslinjer tl et beredskab i forhold tl bdadreagerende brbgere af
Hovedkvarteret.
§18 ansøgning fra Hjerneskadeforeningen er trbkket tlbage.
Anni har svært ved at lave længerevarende afaler med de frivillige i Hovedkvarteret.
Der holdes nb fælles personalemøder i hbset.
Informatoner og kendskab tl Hovedkvarteret skal bredes bd tl fere.
Der er meget få brbgere af Hovedkvarteret om efermiddagen og hele dagen torsdag.
9. Målsætning.
Underretning herom.

10. Kommende møder i bestyrelsen.
Tirsdag d. 26.09.2017 kl. 15.30 – 17.30
Onsdag d. 25.10.2017 kl. 15.30 – 17.30
Mandag d. 13.11.2017 kl. 15.30 – 17.30
11. Evt.
Anna spørger tl kbrsbs i Frise.
Kbrset kan evt. placeres i FVT – der skal som minimbm være 3 foreninger og 15 deltagere for at
kbrset kan afoldes i FVT.
Kbrset vil i givet fald være grats.
Anna bndersøger om der er basis for at afolde kbrset i FVT.
Ang, Finns maleri med skade så tages det op på særskilt pbnkt på næste bestyrelsesmøde.
Mødet slbtede kl. 18.00

Ref. Anders

