
 

Åbningstid: mandag–onsdag kl. 10–16, torsdag kl. 10–17 
Nytorv 8 • 7700 Thisted • tlf. 97 91 18 77 • www.frivilligthy.dk • post@frivilligthy.dk 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. april 2019 

 
Fraværende: Anders.  
 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra d. 20. 

marts.   

Referat godkendt 

3.  Konstituering af bestyrelsen  Formand: Erik Odgaard 
Næstformand: Anna Hedeholm 
Kassere: Hans Jørgen Ravnborg 
Sekretær: Anders Thøgersen 
Menige medlemmer: 
PR ansvarlig: Hans Peter Kragh 
Kirsten Kristensen 
Thisted Kommunes repræsentant: Ellen Kirk  

4.  Siden sidst. 

 

Husmøderne går fint, Vi får drøftet 
hverdagen, og får taget ”problemerne i tide. 
Foreningscaféerne: der er stadig ikke 
mange der kommer, men snakken går godt. 
Vi tager hver gang et ”problem op” som vi 
kan få drøftet i fællesskab.  
FRIG er søgt, evaluering og regnskab er 
indsendt vedr. § 18 og FRIG 2018. 
Der var afslag fra Coloplast til trøjerne med 
logo på.  
De sidste to skilsmissegrupper er startet og 
bliver færdige inden sommerferien. 
Samværsgruppen for unge er stoppet, der 
var kun 2 tilbage i gruppen.  
Der er opslået en 16 timers stilling. Den er 
slået op på hjemmesiden og Facebook. Der  
er kommet nogle ansøgninger, vi forventer 
at stillingen er besat til juni.  
Der kommer stadig flere nye til i 
Hovedkvarteret. De tager af og til på tur. 
Den store udflugt bliver til august/sep., hvor 
der inviteres på guidet rundtur i 
nationalparken. Der lejes en stor bus. Det 
vil være en god ide at det bliver 
videooptagelse fra turen – til brug for 
hjemmesiden.  
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Thisted kommune har ”Lær at tackle” 
kurser i huset. Alle tirsdage og torsdage i 7 
uger. De er glade for at være i huset.  
Spis sammen med DR og bibliotekerne var 
en god aften, vi var 16 repræsentanter fra 
FrivilligThy. 
Der er nu optaget to videoer med frivillige 
og lederen. De er blevet set og delt mange 
gange på hjemmesiden og Facebook. 
Elevatoren har kørt uden SIM kort så 
alarmen har ikke virket. Der er blevet sat 
alarm i, men udlejer vil ikke betale for det. 
Han oplyser at der har været en aftale med 
tidligere leder at der er en SIM kort og tlf. 
på personale, som så kan ringes til. Der er 
lidt tvivl om hvad loven siger vedr. alarm. 
Der er alarm i nu, og der er enighed om, at 
det ikke er personalet, der skal ringes til.  
Fællesmødet d. 9. maj er flyttet til d. 22. 
maj.  
Påskelørdag stod vi to på torvet med vores 
folder. Det er en god ide, at vi er der , hvor 
der sker noget, så vi kan blive kendt.  

     5 Indsatsområder 2019 - status 
           

De fire indsatsområder i 2019 drøftedes, og 
kommer på alle bestyrelsesmøderne i 2019 
for, at vi kan følge op på dem og nå de 
opstillede mål.  
 

      6: Indsatsområder 2020 / 2022 –  
            drøftelse 
 

Bestyrelsen besluttede, at vi senere på året 
vil drøfte målsætningerne og beslutte, hvad 
de fremtidige indsatsområder skal være. 
 

      7: Økonomi / status   FrivilligThy skal ikke generere overskud, da 
kassebeholdningen nu er passende. Der 
etableres et system til budgetlægning (Anni 
og Hans Jørgen ser på sagen). 
AP Møllerfonden kan evt. søges til 
indsatsområderne.  
Ny printer er indkøbt. 
Bilag vedr. forbrug i 1. kvartal blev 
fremlagt. 

      8: Godkendelse af referat fra gene- 
          ralforsamlingen – opsamlings- 
          punkter 
              

God generalforsamling – dog kunne 
bestyrelsen ønske et større fremmøde og 
evt. ”kamp om bestyrelsesposterne”. 
Erik sender brev til Handels- og 
industriforeningen og til medarbejdersiden 
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af MR udvalget på sygehuset, for at få 
besat de sidste to bestyrelsesposter. 

 
      9: Næste møde  
 
        

22. maj kl. 15 – 17. 
(husk fællesmøde den 22. kl 13.30) 
 

     10: Eventuelt 
 

Intet. 

 
 

 

 
 
Ref. Anni  


