Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 7 – 13 juli 2017
Tilstede: Hans, Claus, John, Freddy, Per, Anne, Pernille
Afbud: Nicklas
Dagsorden
1. Orientering v/ Formanden
2. Orientering v/ DL
3. Forventnings afstemning internt i Bestyrelsen
4. Igangværende opgaver.
5. Eventuelt

Ad punkt 1 – Orientering v/ Formanden
Per gav referat af dagens begivenheder med besøg fra USA.
Hans er i gang med indgangspartiet – det ser godt ud!
Der er sat tidslåse på hoveddør og havedør, men de virker ikke optimalt. Kl 21.30 låser den og 8.10 åbnes
der. Derudover kan dørene låses/åbnes ved brikker (beboere og 5 x masterbrikker) og kode. Per får en
mand ud at kigge på låsene.
Ad punkt 2 - Orientering v/ DL
I DLs fravær, gav Per en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
Fællesspisning skal slås op på diverse medier, ellers kan det ikke dækkes. Har du arbejdet ekstraordinært på
VHK (f.eks. havedag eller reparation af indgangen), kan du som arrangør, sørge for mad for holdet, uden at
slå det op i diverse medier.
Ad punkt 3 – Forventnings afstemning internt i Bestyrelsen
Per beder om god tone under bestyrelsesmøderne og håber at vi kan holde oplæggene objektivt og ikke
gøre dem personlige. Dette vil spare tid og forhåbentligt holde møderne på max 3 timer af gangen.
Her er bred enighed.
Vi skal bruge arbejdsgrupper mere og lade dem bestemme i store træk. Der kan være beslutninger som skal
træffes af den samlede bestyrelse, men ellers er mandatet lagt i arbejdsgruppen. Der kan opdateres fra
arbejdsgruppen løbende via bestyrelsesgruppen på FB eller på kommende bestyrelsesmøder, hvis
arbejdsgruppen finder dette nødvendigt.

Ad punkt 4 – Igangværende opgaver, tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
1. Haveprojektet er gennemgået og foreløbige tegninger er lagt i bestyrelsesgruppen på FB. Caroline
Bonde er i gang med at undersøge hvilket shelter der passer til VHK. Projektet skal gennemgås på
næste husmøde, før det kan implementeres.

2. Frivillige projektet er ved at tage form. Christine har samlet en liste over dem der er registreret som
frivillige pt. Claus beder alle kigge listen igennem og tage stilling til om nogle af de ”røde” stadig er
aktive. Og Christine vil tage fat i de af de ”røde”, som vi mener vi kan få aktiveret igen. Der er pt 11
frivillige + 4 bestyrelsesmedlemmer som er frivillige og aktive pt.
Claus og Christine vil lede efter forskellige profiler, til forskellige frivillige projekter/stillinger –
ligesom de gør på Veteranhjemmet i Århus.
Der skal laves lokale uddannelsesweekender, på lige fod med dem som Veterancenteret udbyder.
Flagdagen er deadline for frivilligeprojektet.
3. Tekster til hjemmesiden: der er ikke kommet forslag til tekstforbedringer til den nye hjemmeside.
Det bliver forslået at teksterne fra Camp Peace hjemmesiden bliver overført til den nye
hjemmeside. Anne er tovholder.
4. Indgangspartiet er kommet langt. Pt. mangler fatninger og ledninger. Der mangler rammer og
knage-rækker, som skal købes først. Billeder og kommode flyttes derud derefter. Beregnes færdigt
inden for den næste måned.
5. Kommende aktiviteter:
• Vi har mulighed for at slå os sammen med forsvaret omkring DHL torsdag d 31 august 2017.
Forsvaret skal vide hvor mange hold vi stiller med inden 31 juli. Freddy mener at 2 løbehold
og 1 gå-hold a 5 stk., skulle dække. Freddy er tovholder og sørger for videre kommunikation
med Forsvaret.
• Rideturen d 13 august 2017 blev udsolgt på meget kort tid. Der mangler ”kokke”, Pernille er
tovholder
• Kanoturen skal have et skub. Pernille giver Johnny et skub og reklamere for udflugten d 22
juli 2017.
• Shelterturen er sat til 25-27 august. Pernille, Anne og Caroline Bonde er tovholdere.
• Flagdag d 5 september 2017. Claus har skaffet 2 kokke til grillen. Der skal bruges 2-4
frivillige til boden på Frederiksberg rådhus og et par stykker til VHK. Bestyrelsen opfordres
til at komme på dagen og give en hånd med (Per, Freddy og Nicklas kommer). Nicklas er
tovholder og laver flere opslag på FB, for at promovere dette.
• Thomas Ratsack (Rat) vil give et gratis foredrag omkring sit liv som jægersoldat og
røverhistorier fra sine udsendelser. Foredraget er sat til d 11 oktober 2017 kl 19.00 i
lokalerne ved Roskildevej 42. Per tjekker at lokalerne er ledige Claus er tovholder.
6. Per sørger for at tage fat i dørmanden inden for de næste 14 dage, så de nye dørlåse kommer til at
virke.

Ad punkt 5 - Eventuelt
1. Der bliver lavet en ny arbejdsgruppe bestående af Hans og Anne, som skal stå for nye skilte for at
tiltrække nye frivillige.
2. Brændeovnen trænger til udskiftning. Dan har tilbudt en brændeovn til 10.000,- og dette lyder
som et godt tilbud. JC bekræfter at økonomien er til en udskiftning og bestyrelsen er for. Per går
videre med projektet.
3. Søren Fristil er kommet med 3 nye projekter, som han søger sponsorat til.
• Blow-cart – pris 7.440,• Highroping – pris 8.200,-

•

Put and take - pris 13.000,- Roskilde Kommune vil betale halvdelen, så der søges om Dkk
6.500,-.

Alle er godkendte, på betingelse af at Søren kan fylde pladserne, at udflugterne slås op på
diverse medier senest 14 dage før og der er mulighed for venteliste.
4. betaling på madaftener blev diskuteret. Bestyrelsen opretholder egenbetaling på 20,- per person
ved deltagelse og det er ikke muligt at hente mad med hjem. Bespisning kræver mødedeltagelse.

Næste møde den: Formanden sender forslag til ny dato ud via bestyrelsessiden på FB.

