Bestyrelsesmødet
Onsdag d.29. april 2020 kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmedlemmer til stede: Kim, Harald, Peter, Lai, John og Sara
Manglende bestyrelsesmedlemmer: Torben
Referent: Sara Linde

Emner internt i bestyrelsen: Estimeret tid: 15 min
•

Forretningsudvalg på tre personer: Ingen indvendinger, dette blev vedtaget.

•

Medlemmer/donationer/foredrag: Harald og Sara informerer om et kommende foredrag
som vil blive afholdt efter sommerferien/når corona krisen ser lidt bedre ud. Donationer
går igennem bestyrelsen, som i samarbejde med daglig leder beslutter hvad en donation
skal bruges til, såfremt denne ikke i forvejen er øremærket.

•

Info omkring krav for, at kunne sidde i bestyrelsen på VHM: Kravet er at man har betalt
kontingent, og ellers bare at man har lyst til at sidde i/arbejde med en bestyrelse.

Økonomi: Estimeret tid: 2-5 min
•

Støvsuger: Der skal 5 støvsuger til, én til hver hus samt over og under etage i hovedhuset.–
Status? Kim har skaffet de 5 støvsuger.

Beboere: Estimeret tid: 10 min
•

Hvem og hvorfor (behovet for os + hvad vores frivillige er uddannet til): Huset er inden
længe klar til beboere. Der vil derudover kommer noget lokalt uddannelse til vores
frivillige, så de føler sig godt klædt på.

Aktiviteter: Estimeret tid: 15-20 min
•

Status på aktiviteter – Sara: Lige pt. er der ikke mange aktiviteter, da corona krisen
spænder ben. Vi har dog Walk&Talk 2-3 gange om ugen, så godt det er muligt ift. at få
dækket vagten ind. Derudover er der kaffe ved havebordet hver dag, så man kan komme
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forbi til en kop kaffe. I maj kommer der en skyde tur, som vil blive gentaget til efteråret –
dato kommer snarest. Fredag d.1/5 er der bålhygge og yoga på engen.
•

Aktiviteter efter sommer/corona:
o Når vi kommer på den anden side af sommerferien/coronakrisen igen tillader det,
er der planlagt div. krea workshops, workshops i køkkenet som f.eks. ”pimp dit
drikkevand” m.m. dette er et projekt som vi allerede starter op i uge 19/20, da
nogle af de ting vi skal bruge til vores workshops skal produceres i vores egen have
– mere info kommer.
o Der er planlagt et foredrag, som vi arbejder på at få tilrettelagt, så vi er klar til at
trykke på ”go” knappen når corona krisen tillader det – foredraget har vi fået
doneret, så det er vi rigtige glade for.

•

Aktiviteter, hvem kan komme med - Sara: Vi har lov til at sortere i hvem der deltager/ikkedeltager.

•

Medlemspriser – Sara, bilag A: Der bliver forslået medlemspriser, så der er en gulerod ved
at være medlem. Det vil sige, at der ved aktiviteter med brugerbetaling kan gøres forskel i
prisen ift. medlem/ikke-medlem. Dette blev vedtaget.
o Børnemedlemskab: Forslag: Med et børnemedlemskab skal beløbet gå ubeskåret
til børne/familie aktiviteter. Dette var der ingen indvendinger ved.

•

Åbning af huset – Noget nyt fra Fonden? Mødet d.25/3: Det vil blive beslutte fra Fonden,
hvad der skal ske med denne pga. Situationen med coronavirusen. – Status? Vi afventer
forsat.

•

Midlertidige åbnings tider: Vi vælger fremadrettet af holde åbent kl.14.00-16.00

•

Flagdag – Tanja og Lai: Nyt siden sidste møde?: Det køre som planlagt. Vi gør som sidste
år, hvor der er alt det officielle i Mindeparken og på Hermans, og for de som ikke kan klare
dette, har vi et lille ”privat” arrangement for dem. Der vil være mulighed for at uddele
børnemedaljer.

Evt. Fra daglig leder: Estimeret tid: 5-10 min –
•

Vagttelefon: Vi vender tilbage til dette punkt.

•

Havearbejde/opgaver på grunden: Denne kommer igen på døren - opdateret
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Evt. Fra formand: Estimeret tid: 5-10 min
•

Byggeri: Laden er færdig slut maj. Tidsfrist er ikke god nok, da det hele tiden bliver rykket,
dette er vi meget trætte af. Fonden har søgt Salling Fonden om nogle midler, her får vi svar
indenfor de næste 14 dage. Det hus, hvor der skal være kreative aktiviteter er gået i gang,
og her kan man se hvordan det rykker fremad dag for dag. Inden længe vil indkørslen/ppladsen ude foran huset blive kravet op, og er vil blive etableret et ny parkeringsplads. Det
er derfor stadig gældende, at ALLE skal holde parkeret omme på grus parkeringspladsen v.
Kolonihaverne. Kælderen er næsten færdig, her mangler blot gulvet i vaskekælderen, men
gangen er blevet ryddet af to af vores frivillige og er nu farebar. Der er i dag kommet
ovenlysvinduer til Laden, og der er kommet gipsplader på væggene, inden længe er gulvet
også færdig, samt er lade døren kommet – som nævnt er Laden færdig slut maj. Der er
siden sidst blevet lavet en ny flot trappen ned til terrassen v. Værelserne, denne er noget
flottere og mere sikker end den gamle. Så er der blevet anlagt terrasse ude foran
spisestuen, her vil der dog komme 1-2 ekstra rækker med fliser for at gøre terrassen lidt
bredere. Så har vi modtaget vores nye havemøbler, disse mangler dog at blive samlet. Der
bliver i 19/20 etableret et haveteam som skal være med til, at komme med idéer til hvad
der skal være af have, legeplads m.m. Lige pt. venter vi på en beplantningsplan som vi
forventer at have i uge 19, og lige så snar vi har denne, indkalder vi til et info møde for
mulige interesserede til ”team have” – dog afventer vi også hvad statsministeren
udmelder, inden vi kan afholde sådanne møder.

Vigtige datoer:
•

Seminar for lokalebestyrelser i Fredericia: 7/6: Vi afventer info omkring om dette bliver
afholdt pga. Situationen omkring corona – status: Det forventes at dette bliver afholdt.

•

Indvielse + 10 års jubilæum: 17/6 fastholdes pt.

Evt.
•

Rutevejledning: Der bliver udarbejdet rutevejledninger til Veteranhjem Midtjylland.

•

Facebook: Støttegruppen bliver lukket for at mindske forvirringen.

•

Hørringssvar: Vi har Veteranhjem Midtjylland + Fonden har lavet hørringssvar til Aarhus
kommune ift. den nye veteranpolitik samt til den nye veterankorrdinator.
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•

Frivillig uddannelse: Dette bliver mere lokale uddannelser, så det bliver nemmere for de
frivillige at kunne deltage.

•

Mødestabilitet: Mødestabiliteten vil blive lagt op på hjemmesiden.

Næste møde: Onsdag d.27/5-2020 kl.16-18, punkter til mødet modtages til og med onsdag
d.20/5-2020
Bilag A: Eksempel på medlemsrabat
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