
Referat fra bestyrelsesmødet d.02.12.2019 
 
Afbud: Rene, Jens 
Referat: Godkendelse udsat til næste møde pga. visse rettelser 
 
1. Nyt fra kontoret 

a. VHO ”liv” læses i fredags mailen 
b. Status på budget: Kommer, vi er stadig i plus 
c. Noget af det sorte skal males, har fået godt tilbud, resten forsøges at gøres med frivillig arbejdskraft. 
d. Flere opringninger vedr. veteraner fra pårørende, som Hannah løser og Veteran Center reagere hurtigt 

 
1.b 

Fungerende formand bad på SC Dorte Skovs vegne lokalbestyrelsen formulere et kort skriv omhandlende 
lokalbestyrelsens mål og visioner for VHO i hhv. 2020 og 2022. 
Lokalbestyrelsen blev også bedt om at formulere 5-10 linjer om dens arbejde ifm. et tidsskrift der udgives i 
primo 2020 i anledning af FDV’s 10-års jubilæum. 
Disse opgaver kunne lokalbestyrelsen ikke påtage sig på nuværende tidspunkt. 

 
2.   Status på frivillige 

Hvordan går det i frivilliggruppen og de forskellige teams, se referat fra Frivilligmødet. 
 
3.  Kommende aktiviteter 

a.  Hvad skal der ske på VHO den næste måneds tid: 

 Julefest 07 DEC 

 Bowling: 12 DEC,  

 Zoo: 14 DEC  

 Julefrokost 16 DEC med brugermøde. 

 Julefest 24 DEC og  

 Nytårsfester 31 DEC vedtaget 
 

b. Faste punkter: 

 Walk and talk onsdag 0900 og fredag 0900  

 NADA to gang om ugen 

 Pandekagedag, fælles-spisninger, filmaftener, dato kommer løbende 

 Ride4rehab 

 Golf (Eventyr) der er indkøbt 10 turskort, som gennemføres ledet af en frivillige, men der kan spilles på 
PAY/PLAY for 100,-kr. 

 
4.  Hvad mangler vi? 

a. Inde og ude, hvad skal ordnes og købes: 

 Foldedøre ind til TV stuen, det arbejdes der videre på. 

 Belysning/ude afventer indtil videre, men især i opholdsstuen er et problem 

 Der arbejdes på evt. på ”hegn” i have, der holdes et møde i Haveudvalget. 

 Fordybelsesrum: Caroline/Hannah  

 Projekter til fremvisning 
 
5.  Næste orienteringsaften 

16 DEC sammen med julefrokost 
 
6.  Fonden 

Der er Formandskollegiemøde d.11/12, men vi deltager ikke 
 
7.    Ændring af navn  

Forslag, se fremsendt 
Navnet Veteranhjem Odense fastholdes. Der arbejdes videre på branding vedr. ”hele” Fyn 

 



8.   Status på haven 
Hæk ud til Ansgars Anlæg er på plads 

 
9.   Planlagte møder: 

 Bestyrelse: 21 JAN 20 kl. 1600 

 Generalforsamling: 18 FEB kl. 1700 
 
 
10.  Regnskab for byggeriet af VHO 

Skal vi vide/behov? Det blev vedtaget at lade det ligge indtil videre 
 
11.  Donations-liste til byggeriet  

Der arbejdes på at lave en ”Æresplanke”, Steen ligger inde med informationer, der arbejdes videre. 
 
12.  Til fundraising: 

 Terapi stol Yoga 

 Musik anlæg, Sonos????  


