Referat fra bestyrelsesmøde i FrivilligThy d. 12.12.2017.
Flg. deltog i mødet: Erik, Hans Jørgen, Kirsten, Finn, Ellen, Bent/Anni, Anna og Anders.
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

3.

Godkendelse af referat fra d.
25.10.17 og d. 13.11.17

Begge referater blev godkendt.

Siden sidst (bilag)

Ved Bent.

4.

Økonomi Budget 2018 se bilag

5.

Afsked med Bent Hansen

6.

Goddag til Anni

7.

Ansættelse i rest budget/
dækning af

16.11
Afslutning frivilligkursus
Erik var med – 2-3 gode potentielle frivillige
6-7 deltog i kurset.
29.11
Temadag/kursus med potentielle frivillige til
projekt den tredje hånd.
7-8 deltog i kurset – Anna og Anita – 4
frivillige fra FVT.
30.11
Bent møde styregruppe startboliger for
unge – Grønningen – social vicevært.
30.11
Henrik og Bent afslutningsreception ”Kom
videre mand” projektet.
Pengene stopper pr. 01.01.18
05.12
Igangsætternetværksmøde – 4 årlige
møder – tager aktuelle emner op.
Der er søgt bingopenge – kr. 10.000 i
forhold til projekt med børn og unge.
Thisted kommune har bevilget
grundfinansiering til FVT
Bent fik overrakt gave (2 fl. Vin) og Erik
gave Bent et par ord med på vejen mod
nye udfordringer.
Velkommen til Anni ved Erik og resten af
bestyrelsen – alle bakker op om Anni.
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arbejdsopgaverne?

Anni er ansat som centerleder i FVT fra d.
01.01.18 og 6 mdr. frem.
Erik:
Der skal fremover arbejdes rigtig meget
med strukturen i FVT.
Anni og Erik har haft samtaler med 4
personer fra jobcentret – der var ikke
rigtigt nogen der kunne passe ind i FVT.
Marie(frivillig) er uddannet pædagog og
hun ansættes i Hovedkvarteret i jan+feb. I
12 timer i ugen.
Anni og Erik har i dag haft samtale med Pia
Poulsen (tidligere Gårdmad) og Pia vil
gerne være frivillig ildsjæl i FVT.

8.

Drøftelse af ”Hvad gør vi med
FrivilligThy i fremtiden?”

9.

Jakker til De Frivillige Status

Forslag til struktur i FVT.
Punktet tages op på bestyrelsesmøde i FVT
d. 17.01.18
Anni og Erik kommer med et oplæg til
mødet d. 17.01.18
Bestyrelsen skal tage stilling til om der skal
være tryk eller brodering på jakkerne.
Det besluttes at der skal være tryk på
jakkerne.
4 logoer fra sponsorer.
Pris for de frivillige for jakke bliver på kr.
100.Vedtaget.

10.
11.

Forslag til Generalforsamling
19. marts 2018 kl. 19
Bestyrelsesmøde datoer til marts
17.1.2018-20.2.2018-12.3.2018
fra kl. 15.30-17.30

12.

Evt.

Vedtaget.

Det besluttes at alle foreninger inviteres til
at deltage i generalforsamlingen d.
19.03.2018
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