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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 

Kl. 10.00 – 12.00 
 

Fraværende: Thisted kommune har endnu ikke udpeget repræsentant - Sine 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra d. 22. 

februar. Tidligere udsendt  

Godkendt 

3. Siden sidst  

 

Ny ansat: Helle Andersen indtil 30. juni. 
Vi får nyt(brugt) hæve-sænkebord fra 
Sparekassen. 
Susanne arbejder atter i Frivillig Thy. 
Der har været en velbesøgt sangaften. 
 

4. Generalforsamlingen den 26. april 

Bestyrelsesberetningen (bilag 

stikord – andet?) 

Regnskabet for 2021 

Program: 

18.00 Spisning (tilmelding?) 

18.30 Oplæg ved HP Jarl, Thy Rock 

(emne ”det frivillige foreningsarb.”) 

19.00 generalforsamling (Lejf 

Brogaard vil gerne være dirigent) 

Indkaldelse (bilag) 

Beretning -ok 
Regnskab: Ingen påtegninger fra revisor 
Kresten Sigshøj: Kan ikke godkende 
regnskabet. Påpeger desuden, at 
egenkapitalen er for stor. 
Der er enighed om at drøfte egenkapitalens 
størrelse.  
 
Resten af dagsordenen er godkendt.  
 

5. Frises årsmøde Pia/Henrik/Erik Pia/Henrik/Erik fortalte om årsmødet.  

      6:  Frivillig Fredag.  
          Nyt? 
  

Jens Melgaard fra Sognets Dagligstue er 
repræsentant for foreningerne. Udvalg 
vedr. FF fortsætter i øvrigt. 
Vi har fået tilladelse til at opsætte telt.  
 

      7: Der ønskes en drøftelse af  
          Bisidderordning/Kresten  

Vi blev enige om at drøfte med Morsø, 
hvordan de har gjort. Vi søger at oprette en 
bisidder-funktion med frivillige og tilhørende 
kursusvirksomhed- 
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      8: Ukraineflygtninge i Thisted  
         kommune – FrivilligThys rolle?   
    

Vi drøftede, hvad vi har af muligheder for at 
yde et bidrag. Vi peger først og fremmest 
på muligheden for at stille lokaler til 
rådighed. Erik spørger sig for i butikken på 
Storegade mv.  

 

      9: Eventuelt  
           

Pia har mødefri på onsdag, med henblik på 
kontakt med foreningerne. 
Samarbejdet med Hovedkvarteret fungerer 
fint.  
Næste møde umiddelbart efter 
generalforsamlingen.  
 

  

  
Dagsorden og bilag vil ligge klar til møderne 


