Bestyrelsesmøde
d. 14/3-2017 kl. 10-13
Fraværende: alle mødt

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Godkendt

3.

Siden sidst (bilag)

Bilag udleveret og kommenteret.
Bestyrelsen beder Bent ”træde på
bremsen” mht nye projekter med
henvisning til personalesituationen og de
projekter, der allerede er i gang.
Børneprojektet fortsætter i eget regi og
ikke i samarbejde med Kirkens Korshær.
Orientering om protester (Hovedkvarteret)
efter møde i DH.

4.

Økonomi (bilag)

5.

Nye budgetter 2017 (bilag)

Budgettet for 2017 udviser et merforbrug
på ca. 60.000 kr. grundet dobbeltstilling.

6.

Ændringer i driften.
Orientering fra det ekstra
Husmøde.

Bent og Hans Peter orienterede på
husmøde. Det har skabt ”ro i lejren” og
tillid til fremtiden.

7.

Generalforsamlingen 2017

8.

Børn og unge årets tema.

Anna Hedeholm, Hanstholm stiller op til
bestyrelsen.
Dirigentforslag Lejf Brogaard.
Regnskabet fremsendes Per Dommerby,
Dansk Blindesamfund.
Dagsorden udsendt og ligger på
hjemmesiden.
Projektbeskrivelse og fondansøgning
udarbejdet – Kirkens Korshær ude af
billedet.
AP Møller Fonden har udsendt positive
signaler for flerårig indsats. Lise
undersøger mulighederne.

Regnskabet 2016 – flot.
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9.

PR Udvalg.

Udvalget har udarbejdet en oversigt over
mulige kommende opgaver, samt de
værktøjer udvalget hidtil har gjort brug af.

10.

Frivillig fredag.

Ingen møder afholdt siden sidste
bestyrelsesmøde.

11.

Målsætning. (bilag)

Bilaget gennemgået – ingen bemærkninger

12.

Genbrugsmesse.

13.

Hovedkvarteret.

14.

Eventuelt.

Første april 10. til 15. FrivilligThy står for
salg af kaffe og kage samt smørrebrød og
sodavand. Sidste tilmelding i morgen.
Bilag udleveret – viser antal deltagere og
aktiviteter. Der udarbejdes fortløbende
regneark.
Samarbejdet med kommunikationscenteret
fungerer.
Ét hus – fællespersonalemøder afholdes
fremover.
§18 skema vedr. udbetaling
Billede skadet i Værestedet. Der tegnes en
hærværksforsikring, hvis ikke vi har det.
Afrikansk forening overholder ikke
betingelserne for lån af lokaler og
samarbejdet ophører.
Der arbejdes videre med indkøb af nye
jakker til frivillige.
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