Husmøde d 12 september 2017 på VHK
Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Orientering fra bestyrelsen og daglig leder
3. Arrangementer resten af 2017
4. Forslag fra brugergruppen, samt frivillige
5. Eventuelt…
Ad pkt. 1 - Valg af referent og ordstyrer
Anne er ordstyrer og Pernille er referent
Ad pkt. 2 - Orientering fra bestyrelsen og daglig leder
• Per gav opsummering af husets tilstand, nye frivillige, haven, nyt shelter og brændeovn
udenfor.
• Maddage fungerer rigtig fint i øjeblikket.
• Der er intet nyt mht. ombygning/overtagelse af VHK. Samtidig er Per bekymret mht.
Venlig-boerne som flytter ind ved siden af VHK.
• Sammen skaber vi et godt VHK!
•
•
•
•
•

•
•

Nicklas præsenterede bestyrelsen og roste denne for deres aktivitet og tilstedeværelse.
Der er kommet meget klare linjer for hvad der er Daglig leders opgaver og bestyrelsens
opgaver. Daglig leder har det socialt faglige ansvar. I praksis bruger Daglig leder og
bestyrelsen hinanden, som sparringspartnere.
Der er kommet en masse nye frivillige til VHK. Vi vil bestræbe os på at komme op på 40-50
frivillige i alle aldre og med forskellige kompetencer, så VHK er godt dækket ind.
Nicklas har fået 2 ”føl” som er pædagog studerende og skal følge ham a 6 timer de næste
16 dage, så de kan skrive deres bachelor.
Der vil blive givet tilbud om mange flere eksterne projekter f.eks. igennem Dif
Soldaterprojekt eller Team Veteran. Dette vil blive slået op på VHK og Facebook grupperne.
VHK vil fremover koncentrere sig om at bruge de fleste af vores pulje penge internt på
huset og haven.
Frivillig uddannelsen ligger 7-8 okt. Niels, Birgitte og Vibeke er udtrukket som deltagere fra
VHK.
Der er planlagt at lave en frivillige weekend internt for VHK.
Nicklas opfordrer til at give besked hvis du ikke kan komme til et arrangement som du har
tilmeldt dig til. Måske skal der sendes en sms til deltagerne dagen før og huske dem på
arrangementet? Måske skal der opkræves egenbetaling, evt. som depositum? Evt. kan
veteraner hjælpe hinanden med at huske på arrangement-tilmeldingen. Bestyrelsen vil
drøfte det på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 3 - Arrangementer resten af 2017
Kommende arrangementer er flg.:
•

Faste arrangementer:
Kulturnat 13 okt.
Mortensaften 10 nov.
Julehygge/skovtur 27 nov.
Lille juleaften 23 dec.
Juleaften 24 dec.
Nytårsaften 31 dec.

•

Andre arrangementer:
Klatretur 14 sep.
Ridetur d 17 sep.
Friluftstur 22-24 sep.
Foredrag v. Rat. 11 okt.

•

Foreslået nye arrangementer:
Spilleaftener
Walk and talk
Udstilling/museumstur

Nye ideer er velkomne.
Nicklas laver en eventkalender og hænger op på VHK.
Ad pkt. 4 - Forslag fra brugergruppen, samt frivillige
• Der er ønske om at få billeder og evt. beskrivelse hængt op af bestyrelsen.
• Der er mulighed for at lave endnu en skydebanedag – dato følger
• Hans mf. foreslår at der kommer et fælles kæledyr på VHK.
Ad pkt. 5 Eventuelt
• Der er rigtig mange hunde som besøger VHK. De brugere/frivillige mm. som tager hunde
med, skal sørge for at hundene ikke larmer eller fylder for meget. Der skal også tages
hensyn til den generelle hygiejne mht. omgang med hunde. Herunder ingen dyr i møblerne
og håndvask efter fodring af hundene mm.
• Der skal indkøbes stativ til stationær vand skål til hunde i haven – Per er på sagen.

