Bestyrelsesmøde d. 10.1.2017 kl. 10-14
Ellen deltog i punkterne 1, 2, 3, 6 og 10

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Drøftelse vedrørende brug af
overskud fra Genbrugsbutik, til
lokale frivillige sociale
aktiviteter. Wagner Fonseca
deltager, i bestyrelsesmødet
under punkt 2.

3.

Godkendelse af referat.

Ellen og Wagner har talt sammen om
mulighed for at forankre projekt i
FrivilligThy i samarbejde med Kirkens
Korshær. De omtalte, at forskellige tilbud
har været drøftet. Genbrugsbutikkens
overskud skal anvendes ”til folk der har det
svært” og fordeles fra hovedsædet i
København.
HJR omtalte FT’s tanker om ”Barnets år” –
Wagner Fonseca fortalte om et
forebyggende arbejde, som han har
igangsat ”dilemmavandring”
”alle har ressourcer, der kan anvendes” –
Kirkens Korshær – Thisted kommune –
FrivilligThy – et muligt samarbejde.
Samarbejde mellem de ressourcestærke og
de ressourcesvage – projekter findes; men
her kan de frivilligbasseres.
Alle meget interesserede i at indgå i et
samarbejde/projektbeskrivelse.
Godkendt

4.

Siden sidst. (bilag)

Bilag gennemgået

5.

Økonomi foreløbigt regnskab
2016. (bilag)

Et regnskab i balance – tilfredsstillende.
Budget 2017 - Centeret - i balance.
Hovedkvarterets udfordringer - se punkt 6

6.

Hovedkvarteret, herunder
budget 2017 Hovedkvarteret.
(bilag)

Åbningstid/antal brugere – der ønskes en
statistik.
Der ønskes en indholdsbeskrivelse.
Budgettet er presset.
Hjerneskadeforeningens formand skal
kontaktes – de bør efter bestyrelsens
opfattelse afkræves et tilsagn om konkret
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støtte.
Redskaber til budgetbalance:
indskrænkning af åbningstiden
øget brug af frivillige
Budgetproblemerne skal være løst på
marts mødet.
Vanførefondens bevilling dækker 50% yderligere fondsstøtte søges.
Trygfonden har givet bevilling på kr.50.000
til Ipads og fladskærm m.m.
Intet nyt at bemærke.

7.

Bevillinger fra Vanføre fonden
og Trygfonden. (bilag)

8.

PR udvalg, herunder
Erhvervsstøttekreds.

9.

Frivillig fredag.

10.

Børn og unge årets tema.
(bilag)

11.

Handicapparkering.
(bilag)

12.

Generalforsamling 2017.

13.

Styregruppe Sam skabelse.
Orientering om styregruppen,
samt drøftelse af formål.
(bilag)

Bestyrelsen godkender, at der arbejdes
videre med projektet. Vigtigt at kommunen
leverer arbejdskraft til projektet.

14.

Målsætning. (bilag)

15.
16.

Genbrugsmesse.

Aktivitetsniveauet er fint og ligger tæt på
budgetterne.
Genbrug hele vejen….

Evt.

Intet. Mødet sluttede 8 min. før tiden….

Praktiske opgaver til efterårets FF er
gennemgået og fordelt. Indholdet
forventes at blive børn og unge; men
fastlægges på første møde efter
generalforsamlingen – den mandag den 3.
april.
Udvalgsmødets referat blev gennemgået
og enighed om, at det falder helt i tråd
med dette mødes punkt 2.
Anders Thøgersen, Lise Volder, Birgitte
Ahlmann, Wagner Fonseca, Hans Jørgen
Raunborg, Hans Peter Kragh og Bent
Hansen udgør arbejdsgruppen.
Bent udarbejder en behovsanalyse (antal
med blå skilt og tidspunkt på dagen) og
svarer Thisted kommune inden 14 dage.
Bestyrelsens vurdering er, at p-tiden er
max 2 timer.
På valg er Hans Peter, Hans Jørgen og Erik.
Hans Peter genopstillinger ikke.
Bestyrelsen tænker over nye emner til
bestyrelsen.
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