
Bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 4. April  2018

Kl. 15.30 - 17.30
Fraværende: Hans Peter

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt

2.  Godkendelse af referat fra d. 
 12. marts 2018            

Godkendt med en enkelt rettelse.
I punkt 7. rettes ”regnskab 2018” til 
”budget 2018”.

3.  Konstituering Flg. konstituering blev vedtaget:
Formand: Erik
Næstformand: Hans Jørgen
Kasserer: Kirsten
Sekretær: Anders

4.   Evaluering af 
Generalforsamlingen   

Generalforsamlingens forløb blev 
drøftet og der var enighed om at der 
var en god tone igennem hele 
generalforsamlingen.
Der er nogle emner fra 
generalforsamlingen der skal følges op 
på, f.eks. støjgener/lydisolering i 
hovedkvarteret og oprettelse af 
jobbørsen.
Anni fortæller at det er de gamle 
lysarmaturer der larmer/hyler.
Der kan evt. rettes henvendelse til 
”God adgang” i forhold til 
konsulentbistand – Anni kontakter 
”God adgang”.
Lyd/lys udvalget i FVT ser også på 
sagen.
Ang. jobbørsen se punkt 7. 

     5:   Mødet med Hjerneskade-
             foreningen d. 26 marts 2018
           

Erik og Ellen orienterede om mødet 
med hjerneskadeforeningen d. 26.03
Mødet fik en positiv udgang.
Erik laver referat fra mødet og sender 
ud.

      6:    Revidering af vores 
målsætninger
            for 2018 

Målsætning for FVT 2018
Antal medlemsforeninger: 50
Antal enkeltmedlemmer: 100

Målsætning for FVT og 
Selvhjælpsdelen 2018 tages op på 
husmødet i FVT d. 05.04 i FVT.
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Enighed om at FVT og bestyrelsen 
bakker op om de forskellige 
støtteforeninger i diverse bosteder.

      7:    Indsatsområder Pr-udvalget skal op at køre igen – det 
er der enighed om – vi skal være mere
synlige.
Opdatering af foldere og udsendelse af
disse til diverse spotsteder.
Anni gør opmærksom på at vi mangler 
frivillige i FVT til helt specifikke 
opgaver som er nødvendige at få 
udført – Anni laver jobbeskrivelse.
Jobbørsen tages op igen i FVT og 
Ronja inddrages i dette arbejde.

Ellen: ved afslag ved § 18 ansøgninger
kan FVT inddrages i videre forløb.

      8:    Nedsættelse af udvalg Frivillig fredag udvalg:
Hans Peter, Kirsten, Anna og Anni.
Der tages kontakt til Bodil G. ang. evt. 
medlemskab af udvalget og kontakt til 
Karin Fenger Madsen fra Cafe Fristedet
Hurup ang. evt. medlemskab af 
udvalget.

      9:    Frivillig fredag

           

Der er møde i udvalget onsdag d. 
11.04

      10:    PR-stand på torvet på 
torvedage
    

Kirsten og Anna forbereder Pr 
fremstød på torvedage/by Night og 
andre muligheder.

      11 :   ”De praktiske ting omkring 
             bestyrelsesmøderne”

Anna foreslår turnusordning i forhold 
til forberedelse (kaffe, brød m.v.) til 
bestyrelsesmøderne.
Det aftales at der fremover serveres 
kaffe, the, vand og frugt til møderne.

      12 :   Plan for fremtidige best. 
møder 

Erik foreslår at hyppigheden af møder 
sættes ned til et lavere niveau – i det 
seneste år har der været afholdt 10 
bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder i 2018:
D. 23.05 kl. 15-17
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  13. Evt. 

D. 19.06 kl. 15-17
Der sendes flere datoer ud senere.

Anni orienterede om at der arrangeres 
fællesspisning i FVT i uge en dag i uge 
17 – det er et landsdækkende koncept.

Mødet sluttede kl. 17.15
Dagsorden og bilag vil ligge klar tl  mderne

Referent: Anders
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