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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde den 22. februar 

Kl. 10.00 – 12.00 
 

Fraværende: Thisted kommune har endnu ikke udpeget repræsentant – Henrik, Anna og 
Kresten. 

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 7 udsat, da Kresten ikke ikke var til 
stede. 

2. Godkendelse af referat fra d. 18. 

januar. Tidligere udsendt  

 
Godkendt 

3. Siden sidst  

 

Mangeårige bestyrelsesmedlem og meget 
aktive frivillig Kirsten Kristensen døde for 14 
dage siden. Æret være Kirstens minde. 
Pia omtalte ”Det sociale kompas”. 
Forventningerne er store til en ap, der er 
under udvikling. 
Der har været besøg fra social og 
sundhedsskolen. 
Fin social aften med brasiliansk musik. 
 

4. Økonomi – hvordan er vi kommet 

ud af 2021, og udsigterne for 2022. 

Modtaget legat fra Bornerupfonden 

– drøftelse af anvendelse af 

pengene. 

§18 tildelingerne – noget besværlig 

procedure ift tidsplan for FRIG 

tildeling 

Regnskabet er hos revisor. Der er fokus på, 
at Frivillig Fredags pengene kan aflæses 
direkte i regnskabet. 
På møde med socialchefen drøftes 
mulighederne for at få årlig §18 bevilling på 
novembermødet af hensyn til ansøgningen 
om grundfinansiering. 
Igangsætterne drøfter anvendelsen af 
legatpengene. 
 

5. Aktiviteterne på det frivillige sociale 

område efter pandemien.  

Vedtagne fokuspunkter: a) 

kommunikation og b) 

medlemspleje. 

Vedhæftes denne dagsorden 

Der er i år fokus på kommunikation og 
medlemspleje. 
Pt er interviewfilm på vej fra Henrik og 
Hans Peter. Fokus på iværksætternes 
grupper (hjemmesiden) 
Der arbejdes med at FT kommer på 
instagram. 
Der er forventning om en film om FT i 
foråret. 

      6:  Frivillig Fredag.  
          Nyt? 
  

Sognets dagligstue har sagt ja til en plads i 
årets planlægningsudvalg 
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      7: Der ønskes en drøftelse af  
          Bisidderordning/Kresten  

   
  Udsat 

      8: Generalforsamlingen den 26. april. 
          Har bestyrelsen særlige emner, der 
          skal lægges vægt på i beretningen?   
    

Erik spørger Lejf Brogaard, om han vil være 
dirigent. 
Det blev besluttet, der til årets 
generalforsamling skal være et oplæg 
”udefra” – der undersøges forskellige 
muligheder. Der skal inden 
generalforsamlingen være ”lidt spisning”  

 

      9: Eventuelt  
          Næste møde ønskes udsat fra den 
          29. marts til den 31.  
 

 Næste møde er torsdag den 31. marts kl 
10 til 12. 
Den 28. marts er der et 
fællessangarrangement i Thisted 
Musikteater for FrivilligThys medlemmer, 
brugere og frivillige. Se invitation. 
Til Frises årsmøde i Vejle den 11. marts 
deltager Pia, Henrik, Anna og Erik 
 

  

  
Dagsorden og bilag vil ligge klar til møderne 


