
Referat fra generalforsamling i FrivilligThy den 9. april 2019 kl. 19.00 
                                               Nytorv 8, Thisted 
 
Velkomst ved Erik og mindeord om Finn. 
Sang: ”Kom maj du søde milde” 
 
1. Valg af to stemmetællere. 

Karen Marie og Margrethe. 
 
2. Valg af dirigent. 

Leif B.  
 
3. Valg af referent. 

Anders. 

4. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. 
Ved Erik. Nyt center med en ny leder – stor tilfredshed med den daglige leder. 
Bestyrelsens arbejde, dagligdagen, arrangementer i FVT på Nytorv. 
MUS-samtaler med de frivillige, aktiviteter som FVT har deltaget i. 
Stor tak til alle de frivillige – tak til Thisted kommune som samarbejdspartner - nyt 
lysarmatur i HK – frivillig fredag – rundbordssamtale med politikere – 
foreningscafe – fremtiden – flere og flere frivillige - nyansættelser i FVT – 
foreslåede besparelser i handicap og psykiatriafdelingen – stor tak til alle i FVT. 
 
Spørgsmål fra salen til beretningen 
Niels Jensen (DHF) – Erik for flink ved kommunen – de fortjener det ikke. 
Svar: Jeg udviser respekt og er også kritisk. 
Spørgsmål: Kirsten Agger (Sognets Dagligstue) Godt at høre en livgivende og 
inspirerende beretning – Er det lovligt at kommunen skærer ned på § 18 midler? 
Svar ved Ellen: Kommunen overholder reglerne og de vælger selv hvor meget de 
vil give oveni. 
Kommentar ved Kaj Kristensen 8Ældre Sagen) Tak til Erik for din måde at agere på 
– ros til hele bestyrelsen. 
Spørgsmål fra Sylvest (DBS) Bliver der Frivillig Fredag næste år? 
Svar fra Erik: Ja 
 
Beretningen godkendt. 

 
5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse ved Kirsten 



Spørgsmål fra Kaj K. Der er sket en markant ændring til det positive – hvad er der 
sket? 
Svar ved Erik: Færre ansatte, stram styring fra daglig leder. 
Spørgsmål ved Sylvest – hvad hvis FVT ikke får grundfinansiering fra socialstyrelsen? 
Svar ved Erik – det er altid svært med grundfinansiering. 
Spørgsmål ved Kristen Sixhøj – hvis budgettet holder vil I ende ud med et overskud 
på ca. 1 mill. Kr. – hvad er planen? 
Svar ved Erik – øget åbningstid i HK og ny ansættelse. 
Spørgsmål ved Niels Jensen – skal regnskab og budget ikke skal være 
sammenligneligt? 
Svar ved Erik – Jo det skal det – det tages til efterretning. 
  
 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 

Godkendt – kontingent uændret. 
 
7. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægter/bilag 
Ved Erik – ændringsforslag fra Kaj K. ”bestyrelsen består af op til 9 medlemmer” 
Ændringsforslaget fra Kaj K. vedtaget. 
 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er  Erik Odgaard – villig til genvalg 
                   Hans Jørgen Raunborg – villig til genvalg 
                   Anna Hedeholm Larsen – villig til genvalg 
Erik, Hans Jørgen og Anna blev genvalgt til bestyrelsen. 
 

9. Valg af revisor. 
Genvalg. 
 

10. Eventuelt. 
     Erik sluttede generalforsamlingen af med en stor tak til alle for god ro og orden 
og tak til dirigenten. 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.20 
 
Referat ved Anders. 

 



 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Erik Odgaard 

formand 
 


