
  

RHYBUDD O GYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CANOLFAN Y FRON 

I’w gynnal am 19:00 Ar ddydd Sul 11eg o Orffennaf 2021 

Yng Nghanolfan y Fron, Llandwrog Uchaf, Caernarfon LL54 7BB 

RHAGLEN 

1. Cofnod o Aelodau yn bresennol (33 aelod fydd yn ansoddi cworwm) 

2. Ymddiheuriadau am absenoldeb 

3. Adroddiad y Cadeirydd a Chyfarwyddwyr y Bwrdd 

4. Ystyriaeth o Gyfrifon Blynyddol y cwmni 

5. Ailbenodi Hughes Jones Dyson fel cyfrifwyr y cwmni 

6. Etholiad o Gyfarwyddwr y Bwrdd 

7. Unrhyw Benderfyniadau  

Cynhaliwyd y cyfarfod gyda rhagofalon i leihau’r risk o ledaenu Covid-19.  Yn ddibynnol ar y tywydd fe’i 

cynhaliwyd tu allan neu yn y neuadd.  Os bydd nifer Aelodau sydd eisiau mynychu’r cyfarfod yn fwy na 

caniateir gan y cyfyngiad Covid-19 sydd mewn grym ar y diwrnod, caiff y cyfarfod ei gohirio.  Gellir y rhai 

nad ydynt yn gallu mynychu, ddim eisiau mynychu cyfarfodydd cyhoeddus, yn hunan ynysu neu sydd 

dal angen cysgodi pleidleisio trwy’r post neu trwy ddirprwy. 

Bydd aelodau yn derbyn hysbysiad personol o’r CCB trwy’r post ynghyd a ffurflen enwebu 

Cyfarwyddwyr.  Mae’r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys tri chyfarwyddwr etholedig a dau gyfetholedig.  

Yn unol â’r Erthyglau  Cymdeithasiad, bydd un Cyfarwyddwr etholedig a’r ddau gyfarwyddwr 

cyfetholedig yn sefyll i lawr, ond gallant ddewis i ail sefyll am etholiad i’r Bwrdd (os caiff eu henwebu yn 

achos yr aelodau cyfetholedig).  Lleiafrif y Cyfarwyddwyr yw 4 gyda mwyafrif o 12, felly rydym yn annog 

Aelodau i sefyll am etholiad i’r Bwrdd er mwyn sicrhau y bydd gennym Bwrdd gyda phersbectif eang, 

gydag amrywiaeth o sgiliau a’r gallu i ledu’r baich.  Mae pob Cyfarwyddwr yn ymddiriedolwr. Nid ydynt 

yn cael eu talu am eu gwaith.  Mae un Cyfarwyddwr yn gweithredu fel Trysorydd ac mae’r swydd yn wag 

ar hyn o bryd oherwydd ar ôl mwy na blwyddyn o waith caled o symud cyfrifon y Ganolfan o daenlennu 

i system Sage, mae Sandy Barthorpe wedi penderfynu sefyll yn ôl o’r rôl.  Mi fuasai rôl y Trysorydd yn 

siwtio rhywun sydd wedi bod yn Drysorydd o sefydliad arall neu wedi gweithio yn y diwydiant bancio 

neu cyfrifedd ond buasai rhywun sydd yn awyddus dysgu cael ystyriaeth.  Gofynnwn i Aelodau 

dychwelyd eu ffurflenni enwebu erbyn y 21ain o Fehefin i ganiatáu ffurflenni pleidleisio/dirprwy cael eu 

hanfon allan mewn digon o amser cyn y CCB. 

Bydd y ffurflenni dirprwy/pleidleisio hefyd yn cael eu defnyddio i gadarnhau presenoldeb yn y cyfarfod.  

Byddwn yn gofyn i Aelodau os yw gwell ganddynt eu derbyn trwy’r post neu e-bost.  I gadw costau postio 

i lawr gofynnwn i Aelodau eu derbyn trwy e-bost ble bynnag sy’n bosibl. 

Y Bwrdd 

Canolfan y Fron 


