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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde den 18. januar 

Kl. 10.00 – 12.00 
 

Fraværende: Thisted kommune har endnu ikke udpeget repræsentant 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med ændringer: ”Besættelse af 
kontorstillingen” som ekstra punkt 

2. Godkendelse af referat fra d. 17. 

november. Tidligere udsendt  

Godkendt 
 

3. Siden sidst  

 

Der har været aflysninger pga corona. 
Enesamtalerne går godt, sorggruppen er på 
pause, der er startet en skilsmissegruppe i 
Hurup 
Frivillig Thy er kommet på kommunens 
hjemmeside. 
Der har været kursus for gruppe-
personerne afholdt af ”Velliv” 
Der kommet to nye medlemmer: LGBT+ 
(aThy’pisk) og en gruppe for singler med 
fælles interesser. Der udspandt sig en debat 
om, hvorvidt de to grupper er relevante for 
Frivillig Thy. De er accepterede. 
Der er koncert d. 17.02.22 i 
Hovedkvarterets lokaler. Tilmelding hos Pia 
 

4. Økonomi – hvordan er vi kommet 

ud af 2021, og udsigterne for 2022. 

Modtaget legat fra Bornerupfonden 

– drøftelse af anvendelse af 

pengene. 

Det er for tidligt at sige noget om 2021, vi 
afventer revisionen.  
§18 midlerne er ikke bevilget endnu, de 
forventes at komme på 
kommunalbestyrelsens dagsorden i februar. 
Bevillingerne fra staten er afhængig af det 
kommunale tilskud, og dermed er der et 
potentielt problem for foreningen. 
Socialforvaltningen mangler efter sigende 
oplysninger. Vi forsøger os med en 
henvendelse til den med henblik på at få 
bevillingen som en formandsbeslutning 
snarest.  
  

5. Aktiviteterne på det frivillige sociale 

område efter pandemien.  

Punktet blev udsat 
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Vedtagne fokuspunkter: a) 

kommunikation og b) 

medlemspleje. 

Vedhæftes denne dagsorden 

      6:  Frivillig Fredag.  
           Evaluering af 2021 arrangementet. 
           Andet. 
  

Pia K orientere om spørgeskemaerne. Der 
var enkelte kritikpunkter. Frivillig fredag 
udvalgte foreslår, at vi fortsætter som hidtil.  

      7: Henvendelse fra Ældresagen vedr. 
          demente og deres pårørende. Se  
          bilag – der ønskes stillingtagen til  
          indsats. 

 Pia K orienterede.  
   

      8: Generalforsamlingen den 26. april. 
          Valg – formand – forventnings- 
          afstemning vedr. bestyrelsens  
          arbejde. 
    

Signe, Henrik og Kresten er på valg og giver 
alle udtryk for at ville stille op igen. 

 

      9:  Kontorstillingen 
. 

Vi undersøger økonomien med henblik på at 
opslå stillingen som en ordinær stilling, 
uden flexordning. Evt som studenterhjælp.  
 

      10. Eventuelt. 
          Næste møde den 22. februar 
 

 

 
    

 

Dagsorden og bilag vil ligge klar til møderne 


