Veteranhjem
Aalborg
Referat fra bestyrelsesmøde d. 06-06-2017 kl. 17 på hjemmet.
Tilstede: Gert Kold, Ervin Krogshave, Jesper Hansen, Gert Jensen og daglig leder Stig Jensen.

1. Nyt fra fonden / hjemmet specielt fælles ordensregler:
Intet nyt fra fonden. Oplæg til ordensregler frem sendt af sekretariatet diskuteret. Aalborg
fastholder reglerne er lavet med baggrund i mistro til veteranerne, derfor ønsker Aalborg at
anvende de fra os medsendte ordensregler i Aalborg. Vi forstår ikke andre hjem har lavet gældende
regler. Alle fik besked på at afvente de fælles regler.
2. Økonomi:
Vi kan ikke i Aalborg aflæse hvad vi har forbrugt og hvad vi har tilbage på de forskellige konti. Vi
ønsker at kontere bilagene for at få dem placeret korrekt. Kontoerne bør tilpasses efter de konti vi
har fået bevilget. Vi afholder i den kommende uge Veteran games. Når vi ser på kontoen er der ikke
penge til at dække arrangementet. Dette er ikke tilfredsstillende . Vi håber regnskabet bliver
tilpasset hverdagen således vi kan se hvad vi har tilbage til forbrug på de forskellige konti.
Det vi ser i dag er ikke bedre end i den gamle fonds tid.
3. Daglig leder orienterer om hverdagen:
Vi har i den forgangne måned haft en belægning på godt 100 %. Det daglige antal af besøgende løb
op på 13 personer pr. dag. Fælles spisninger og andre arrangementer har alle haft god opbakning.
Vi har i tiden set mange nye veteraner.
4. Opfølgning på afholdte arrangementer. Fordeling af ansvar i forbindelse med kommende
arrangementer:
Med henvisning til punkt 3 kan vi konstatere alle arrangementerne siden sidst er forløbet godt, en
god tur til pansermuseet i Munster, Besøg fra Veteranerne fra Cafe Horsens og en sejltur på
Limfjorden. Desværre måtte vi afvise flere til denne tur da max. antallet var 36. Der blev udarbejdet
en arbejdsliste til Veteran Games. Der er tilmeldt 38 veteraner + div. pårørende.
5. Støtteforeningen inviteret til drøftelse af muligheder for fremtidigt samarbejde.
Støtteforeningen repræsentant bekræftede at foreningen ser frem til et forsat godt samarbejde.
Man afventer kun udspil fra huset om hjælp.
6. Fonden fastholder vi bygger på frivillige, hvad gør vi:
Bestyrelsen besluttede at afvente nyt fra formandsmødet om forventninger til frivillige
7. Bordet rundt:
Meget vendt inter besluttet.
8. Næste møde:
Det blev pålagt formanden at lave næste bestyrelsesmøde med spisning.
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