Referat fra bestyrelsesmøde i FrivilligThy d. 13.11.2017
Flg. deltog i mødet: Erik, Hans Jørgen, Kirsten, Finn, Ellen (delvis), Bent og Anders.
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

3.

Godkendelse af referat

Siden sidst (bilag)

Der foreligger ikke referat fra sidste
bestyrelsesmøde.
Erik vil rekonstruere referatet fra sidste
møde til næste møde.
Ved Bent.
D. 26.10+02.11+07.11 er der afholdt
møder med ”Mænd i Thy”, en forening, alle
formalia er i orden, en form som et
værested, afholdelse af samtaler,
tovholdere Henrik og Troels i et
samarbejde med ”Kom videre mand” fra
FVT.
31.10
Møde Sennels skole med Peter ang. opstart
af skilsmissegruppe for børn.
01.11
Besøg af elever fra Campus 10.
07.11
Vi konstaterer manglende varme i lokale A.
Der er en pumpe der ikke kører – ny
pumpe er på vej.
08.11
Bent møde i projekt ”Den tredje hånd”.
Mange frivillige.
Arrangement d. 29.11 kl. 16-18 for de
frivillige med Rosa film, Tove kommer og
fortæller.
Unge frivillige kommer og fortæller om
deres forløb.
Der har været afholdt kursusforløb for
frivillige – 7 deltog.
Lene Balle er startet i virksomhedspraktik i
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4.

Økonomi Budget 2018 se bilag

5.

Evaluering af
rundbordssamtale d. 1.11.2017

6.

Evaluering af mødet med
Socialudvalget Thisted
Kommune

7.

FVT i 4 el. 6 uger.
I depotrummet er hylderne nu taget ned og
nu kan rummet blive godkendt af teknisk
forvaltning – Bent giver besked til TF.
Der er afsendt 3 ansøgninger til
grundfinansiering.
Der er udmeldt påpasselighed i forhold til
forbrug.
Der er fremadrettet begrænsede midler til
lønninger.
Der kan evt. ansættes en skånejobber og
eller frivillig til kontoret
10 foreninger deltog.
Giver det mening for foreningerne at
komme til rundbordssamtale?
Der laves en undersøgelse af dette.
Hans Jørgen understreger at det er vigtigt
at holde fast i rundbordssamtalerne da det
er et vigtigt signal at sende til politikere og
forvaltning.
Enighed om at der var en god stemning til
rundbordssamtalen og at det selvfølgelig er
vigtigt med opbagning fra foreningerne.
Evaluering af mødet til næste møde i FVT.

Hovedkvarteret (bilag)
Der er afholdt møde med Anne Marie
Lodahl ang. de nye åbningstider m.v..
Hjerneskadeforeningen har søgt midler til
driften.
Anni skal være både i FVT og
Hovedkvarteret.

8.

Målsætning (bilag)

En frivillig i Hovedkvarteret har givet
urigtige oplysninger om Hovedkvarterets
fremtid.
Der er ikke sket de store ting i oktober.
Ang. Indbetalinger af kontingent:
Der sendes opkrævninger ud pr. 02.01.18
med en sød mail �
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9.

Jakker til De Frivillige Status

10.

Forslag til Generalforsamling
19. marts 2018 kl. 19

Aftale med Bent S. fra Tøjeksperten.
300.- kr. pr. jakke
23.000 i kassen.
Sparekassen Thy vil give et beløb til
jakkerne, måske 10.000, evt. med logo
Egenbetaling: 100.- kr. eller 120.- kr.
Der er afslag på ansøgning fra Thisted
Forsikring.
Finn henvender sig til Thisted Rengøring
ang. ansøgning.
Erik har bemyndigelse til at få lavet aftale
om jakkerne.
Det aftales til onsdag d. 21.03.2018 kl.
19.00.
Forberedelser til generalforsamlingen tages
op til næste bestyrelsesmøde d. 12.12.17
kl. 15.30

11.

Bestyrelsesmøde datoer til marts
17.1.2018-20.2.2018-12.3.2018
fra kl. 15.30-17.30

12.

Evt.

Juleplan:
FVT lukket fra d. ?
Tages op med Anni.
Stinne kan ikke forstå at der ikke rigtig er
sket noget i PR-udvalget den sidste lange
tid.
HP Kragh inviteres til møde i januar 18.
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