Annwyl Aelodau
A fuasech yn mynychu’r Ganolfan am Gyfarfod Anghyffredin er mwyn gadael i chi wybod am y
digwyddiadau ers i ni gyfarfod yn yr CCB ym mis Chwefror.
Bwriadwn cynnal y cyfarfod ar ddydd Iau 17eg Mis Medi am 7.00yp. Os yw’r tywydd yn caniatau fe
fyddwn tu allan yn y maes parcio. Fe fydd trefniant eistedd yn darostyngedig ar eich ‘byblau’ neu fel
aralll fydd mesuriadau pellter cymdeithasol mewn lle.
Peidiwch â mynychu os oes gennych symptomau Covid-19.
Fydd cofnodion y cyfarfod ar gael ar y wefan.
Os nad yw’r tywydd yn ffafriol, fe fyddwn tu mewn, ond fydd llefydd eistedd wedi’i gyfyngu i bellter
cymdeithasol ar sail gyntaf i’r felin a fydd rhaid i bawb gwisgo mwgwd.
Mae hyn i gyd yn ddarostyngedig i newid i’r rheoliadau ar gyfer casgliadau felly cadwch yn gyfoes efo
cyngor gan Lywodraeth Cymru.

Agenda’r Cyfarfod:
Cyflwyniad gan y Cadeirydd
•
•
•
•
•

Pleidleisio aelodau newydd i’r bwrdd:
o Cynnig 1 : John Rowlands
o Cynnig 2 : Steven Whitten
Pleidleisio a chroesawu aelodau newydd i’r Ganolfan
Ymddiswyddiad y Cadeirydd – Mandy Hindle
Cyhoeddi a gwahodd enwebiadau am aelodau newydd i’r Ganolfan, ymgeiswyr i uno a’r
bwrdd a gwahoddiad am Ysgrifennydd Cwmni
UBA - cwestiynau i’w cael eu cyflwyno yn ysgrifenedig er mwyn i ni gael amser i ffurfio
ymateb. E-bostiwch eich cwestiynau i board@canolfanyfron.org
<mailto:board@canolfanyfron.org> neu mewn amlen i’r Ganolfan i’n sylw i. Os nad oes
digon o amser, fe wnân eu gohirio tan y cyfarfod nesaf.

Eitemau
CYNLLUN BUSNES
Trafod, ariannu, Cyfranogiad aelodau. Cynllun Gwirfoddolwyr
MANNAU ALLANOL
Arian wedi’i meddiannu – cynllun
SEFYLLFA ARIANNOL GYFREDOL
Darparu datganiad
EGLURHAD O BLE MAE £1.3 MILIWN O ARIAN WEDI MYND
Trafod, ystyried atebolrwydd, archwilio
RHAGFYNEGI LLIF ARIAN AM Y 6 MIS NESAF
Trafod
YMGLYMIAD CYMUNEDOL
Trafod
ASESIADAU RISG
Trafod
LLETY
Cyfarwyddiadau i ymwelwyr

Cofion
Mandy Hindle
Cadeirydd y Bwrdd

