Bestyrelsesmødet
Onsdag d.25. juni 2020 kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmedlemmer til stede: Kim, Peter, Harald, daglig leder og Sara
Manglende bestyrelsesmedlemmer: Lai, Torben, John
Referent: Sara Linde

Emner internt i bestyrelsen:
•

Medlemmer/donationer/foredrag – status siden sidst: Vi er flere medlemmer siden sidste
år. Der er ikke kommet nogen donationer siden sidste møde. Der vil blive undersøgt, hvilke
foredrag der kan komme i løbet af efteråret/vinteren, som veteranerne ønsker.

•

Generalforsamling:
o Ordstyrer: Der er ikke fundet en ordstyrer, men vi tager kontakt til én, som vi
mener vil kunne påtage sig denne opgave.
o Referent: Vi vil kontakte to, som vi mener kunne påtage sig denne opgave.
o Kontrol af betalt kontingent: Dette bliver to af vores frivillige.
o Kaffe m.m.: Daglig leder bager kage. Derudover skal der løftes stole og et par borde
op fra Stalden.
o Evt. Der vil blive afholdt 1 min stilhed for medlemmer, som er gået bort i årets løb.
Derefter vil vi gå i gang med dagsordenen.

Beboere:
•

Vi har pt. 3 beboere, hvoraf den ene blot er her nogle dage om ugen.

Aktiviteter:
Status på aktiviteter: Der er indhentet et tilbud på nogle ture
•

Aktiviteter der kommer i efteråret/vinter:
o Bueskydning
o Badminton
o Randers Regnskov
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o Klatring i Randers
o Vikinge vandretur i Aarhus
o Riffelskydning
o Go cart
o Foredrag om ”Voksen mobning”
o Fisketur (muligvis også fra båd)
o Ønske om faste fællesspisninger: Vi vil starte op med aftensmad den sidste torsdag
i mdr. Og brunch den anden søndag i mdr.
•

Åbning: Mere info kommer onsdag, efter Fonden har haft møde.

•

Midlertidige åbnings tider – status herpå: Vi indkalder til et frivilligmøde, hvor vi
highlighter åbningstiderne.
o Daglig leder kontakter Visti Aarhus ift. at få lavet et frivillig intromøde.

•

Flagdag – Tanja og Lai: Nyt siden sidste møde?: Der er givet grønt lys til Flagdag ift.
Corona. Invitationen er blevet sendt ud, dette er Aarhus Kommune ansvarlig for. Vi her på
VHM, tager kontakt til veterankoordinatorerne i region Midtjylland, for at gøre
opmærksom på, at vi her på VHM holder en lille sammenkomst for de, som ikke er til store
arrangementer.

•

Fødevarebanken: Nyt siden sidste møde?: Denne køre efter planen, som ansvarlig og en af
vores frivillige står for. Der bliver taget lidt fra til køkkenet, dette er under kontrol.

•

Havearbejde: Nyt siden sidste møde?: Der er blevet bygget nogle højbede. Der kommer
løbende flere til havegruppen. Der er kommet bier, og har man lyst, så vil der være
mulighed at lære om bistaderne og bierne. Derudover kommer der i løbet af juli/august
infomøde omkring havegruppen, så flere kan få et indblik i, hvad det går ud på, samt
forhåbentligt at have lyst til at melde sig til et af de to teams som kommer.

Evt. Fra daglig leder:
•

Opgaver på grunden: Nyt siden sidste møde?: Denne bliver kigget på og opdateret.

Evt. Fra formand:
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Byggeri: Laden er næsten færdig, der bliver lavet skodder i næste uge, elektrikeren bliver færdig i
næste uge også. Laden er færdig inden håndværkerne går på sommerferie. I udhuset kommer der
vinduer i, i uge 32 da disse ankommer i løbet af sommerferien. Der bliver lavet en lille sti over
græsplænen, så man kan komme over til Udhuset uden at skulle gå på græsset – dette vil gøre at
det hele kommer til at hænge sammen.

Vigtige datoer:
•

Indvielse + 10 års jubilæum: Udskudt til efteråret.

•

Generalforsamling d.1/7.

Evt.
•

Peter: Telefonplan: Denne skal stilles videre fra efter kl. 15.00, så daglig leder kan holde fri
når daglig leder har fri.

•

Peter: Der skal laves en plan hos de frivillige og beboere, som skal sikre, at flaget bliver
hejst og nedtaget retmæssigt. Vi kigger på om vi kan få en lampe op, så flaget ikke skal
pilles ned hver dag.

•

Harald: Vi skal huske, som bestyrelse at ”slukke brand” og ikke være med til at ”antænde
brænde”.

•

Harald: Ønsker, at daglig leder sender en frivillig jobbeskrivelse til ”Sund by” i Horsens.
Dette er daglig leder med på.

Næste møde: Onsdag d.26/8-2020 kl.16-18, punkter til mødet modtages til og med onsdag
d.19/8-2020
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