Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr 8 – 21 august 2017
Tilstede: Hans, Claus, Nicklas, Per, Anne, Pernille
Afbud: Nicklas, John og Freddy.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper
5. Arrangementer resten af året/økonomi
6. Skal fremtidige møder fastlægges i en periode fremadrettet?
7. Eventuelt
Ad punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent
Anne er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 2 – Orientering v/ Formanden
Haven er ordnet, indgangspartiet er fixet. Der er kommet ny ovn og grill
Christian har været rigtig aktiv og er stadig i gang med rygeskuret mm.
Claus har hjulpet til under Nicklas fravær
Vi har brugt mange penge, omkring 40.000,-, men dette er både til haven og vedligeholdelse (som trængte
kraftigt)
Ad punkt 3 - Orientering v/ DL
●
●

●

Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
Hunde.. Er der for mange der tager sine hunde med på VHK? Og hvad med dem som ikke kan
opføre sig ordentligt? Det blev vedtaget at Per laver et skriv til næste husmøde, hvordan vi
fremover gerne ser hunde i huset.
5 nye frivillige er kommet til. De fleste er på følgevagt i denne uge. Nicklas har talt med Christine
om et frivillige-møde snarest.

Ad punkt 4 – Tilbagemelding fra arbejdsgrupper
●

●

●

Havedagen - alt forløb strålende, dog manglede der hænder. Og haven er blevet rigtig funktionel og
flot, både foran og bagved. Christian (beboer) fortsætter med maling af rygeskuret, barkflis i
forhaven og ved roserne. Indgangspartiet fik lamper i samme momentum.
Indgangspartiet – Claus har bestilt klistermærker og mørklægningsfilm til dørpartiet. Lamper er
hængt op. Planter indkøbes til at dække hullerne. Hans beder om at man informerer tovholderen,
når man laver noget på andres projekter – gerne evt. med projektet opslået i bestyrelsesgruppen
på FB, således at alle kan kommentere på det.
Frivillige – der er ikke sket noget siden sidst.

Fremover skal vi være bedre til at inddrage flere veteraner i projekterne. Dette skal tages op på næste
brugermøde.
Ad punkt 5 – Arrangementer resten af året/økonomi
Der er fastlagt gentagne arrangementer, så som jul, nytår, flagdag, mortensaften mm.
DHL er planlagt, men vi mangler afklaring omkring mad – Per/Freddy er tovholder
Der er godkendt en ridetur mere – Pernille er tovholder og datoen er 17 september 2017.
Spilleaften hver anden torsdag – tovholder skal gå på turnus (evt. tages op på brugermøde)
Formel 1 hver søndag kl 14.00 (det er ok med grillmad eller lign., hvis stemningen er til det, mod en
20er)
● Fodboldkamp hver søndag kl 18.00 (det er ok med grillmad eller lign., hvis stemningen er til det,
mod en 20er)
● Ratsack arrangementet er en succes. Der kan komme 90 deltagere. Der skal købes et par sodavand,
udover kaffe/the. Der skal købes gave som tak til Ratsack.
● Flagdag. Vores åbent hus er ikke blevet annonceret af Frederiksberg kommune.
● Søren Fristil anmoder om 8.000,- til wakeboard og udstyr/forplejning.
Claus fremsagde forslag om t-shirts med lokal tryk. Det lokale vaskeri kan lave dem for 118,- per styk. Per
og Claus arbejder videre på dette.
●
●
●
●

På brugermødet skal vi forespørge brugerne om de ønsker andre arrangementer.

Ad punkt 6 - Skal fremtidige møder fastlægges i en periode fremadrettet?
Det er blevet besluttet at det er første mandag i mdr. fremover. Datoer er 2 okt, 6 nov, 4 dec, 8 jan, 5 feb, 5
marts.
Husmøde bliver lagt 12 sep. Per/DL indkalder.
Ad punkt 7 – Eventuelt
Christian (beboer) og Claus har knoklet. Fryserne er blevet rengjort, vaskekælderen er blevet rengjort,
lyskasserne er blevet tømt.
Hjemmesiden mangler opdatering. Anne er ved at være klar til at sende billeder og tekster ind til fonden.
Hans opretter dropbox til bestyrelsen.
DL bestiller 10 usb stick som bestyrelsen/brugere kan låne.
Der bliver lavet en pengeboks med 5.000,- som bestyrelsen får adgang til, når f.eks. Nicklas og Per er væk
fra hjemmet samtidigt.
Alkohol – det er IKKE tilladt at drikke alkohol i huset. Det er svært at styre uden for huset.
Vinduespudser – Vi har en vinduespudser der vil pudse vinduer gratis. Nicklas vil kontakte vinduespudseren
og aftale en tid.

Fast punkt – status på aktiviteter:
Aktivitetslisten (brutto), faste punkter samt nye forslag
Aktivitetsliste
- Når aktivitets planen er færdig – planlægges der lavet et årshjul
- Depositum / egenbetaling for at sikre deltagelse – Afsøges på brugermøde
- Aktivitetsliste skal laves til ophæng på VHK + event. skal lægges på Facebook
- Veteraner bedes tænke over nedenstående liste og komme med ønsker /diskutere til husmøde den
8/3-17
Grøn aktivitet er afholdt i 2017 indtil dato
Aktivitet
Tovholder
Dato + diverse info
Budget
Fast fællesspisning

Vipse / John
/Anne

Spil aften

Anne

Fødselsdag (Sommerfest (sommergames))

Hans

Flagdag

Claus

DHL Stafet

Per og Freddy

FN dag (grill aften)

John

Kører

Mortens aften
Kulturnat

Per og Nicklas

Skovtur med gløg og æbleskiver
Skov

Nicklas

Gløg og æbleskiver

December 2017

Pannekage piger
+ Anne

Lille juleaften (kun veteraner) – julefrokost

23/12-17

Juleaften

24/12-17

Nytårsaften

31/12-17

Havfisketur

Søren Lassen

Put and take fisketur (søbredshyttetur)

John Johnsen

Biograf ture (løbende)
Museums besøg

John /Anne/ Per

Fodbold

Hans

General forsamling

Alle

Wakeboard

Søren Lassen

Årligt inden 1/5

Svøming

Søren Lassen

Have dag

Anne (Vipse)
have konsulenter

Foredrag (forskellige foredragsholdere) –
ca en gang i kvartalet

Claus

Veteranfestival (sydhavnsfestivalen)

Paul/Hans

10/6-17
Transport,
madbilletter,
indmeldelsessedler,
bod til VHK / base

Fastelavn

Forsøgt afholdt dog
ikke nok tilmeldte

Påskefrokost

Anne + Vipse +
pannekagedamer

15/4-17

Sheltertur, Fuersøen

Bonde

19 - 21/5-17

Våbenmæsse Rødovre
Åbent hus kaserner
Åben hede (regi af Fonden)
Åbenthus for INTOPS hjemkomne
Afstemning med veteranstøtten plus
reklame for VS friluftsaktiviteter
Reklamere for Genforeningsture (sørge for
deadline for ansøgning er tilfængelig)

25/6-17

