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Referat 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 23. juni kl. 10:00 

Mødet afholdtes Nytorv 8 
 

 

Referat 
af bestyrelsesmøde torsdag 23. juni 2022 kl. 10.00 

 

1: Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt: Orientering om personalesituation. 

Dagsorden godkendt. 

 

2: Godkendelse af referat. 

Referat godkendt.  

Under dette punkt blev det oplyst, at en tidligere deltidsmedarbejder  

netop var død, og det undersøges, om der kan ansættes en ny. 

 

3: Gennemgang af vedtægter (Hans Jørgen). 

HJ opfordrede til at ændre paragraf 4, punkt 5, så regnskab og budget  

ikke fremlægges til godkendelse, men til orientering. Budgettet lægges  

først i oktober, mens generalforsamlingen er i foråret. Ændres pkt. 5  

ikke, vil det være utroværdigt over for Thisted Kommune. 

Desuden bør der ske en ændring, så forslag til generalforsamlingen  

skal afleveres senest 2 uger før afholdelsen og ikke som nu 1 uge før. 

 

4: Frivillig Fredag. 

Bestyrelsen blev orienteret om status og om, at Jens Meldgaard fra  

Sognets Dagligstue er foreningernes repræsentant i FF-udvalget.  

 

5: Video og udstyr (HJ og HPK) 

Ønsket er at få bedre udstyr, ikke mindst mikrofoner, til optagelsen af  

de små interview-videoer med bl.a. frivillige. Priser m.m. undersøges. 

 

6: Praktiske forhold vedr. formandsskifte 

Henrik orienterede om forskelligt praktisk bøvl, som er temmeligt 

tidskrævende. 

 

7: Næste møde/møder 

Næste møde fastsat til torsdag 4. august kl. 10, hvis det er relevant i 

forhold til Frivillig Fredag. Ellers bliver der 13. september, hvor der bl.a.  

skal laves mødeplan for resten af året. 

 

8: Eventuelt 

Der er er ønske om at genindføre punktet "Siden sidst" i dagsordenen. 

Pia bruger megen tid på foreningsbesøg p.t. 
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Der er ofte vand i kælderen. FT finder gerne håndværker, hvis udlejer  

betaler. 

Pia oplyste, at der er startet et nyt netværk for foreninger, der laver 

noget for børn, unge og/eller deres familier. Første møde samlede ni  

foreninger, en fantastisk start. 

 

 

Referent: HPK 

 
 


