Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 9 – 21 september 2017
Tilstede: Hans, Claus, Nicklas, Per, Anne, Pernille, Nicklas, John
Afbud:
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 samt tovholder for disse.
6. Eventuelt
Ad punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent
Anne er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 2 – Orientering v/ Formanden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DHL stafet er afholdt. Vi var under forsvaret og denne del var ikke en succes. Der var for meget støj
og ingen hygge. Fremadrettet vil vi have vores egen stand.
Flagdag have et ok besøg. Pga. manglende annoncering fra FRB kommune, havde vi ikke åbent hus
på selve dagen. Vi skal have mere styr på det næste år.
Aktiviteter går rigtig godt. Der er stor opbakning og deltagelse pt.
Kulturnatten kommer snart. Her mangler der hænder.
Tætning af brændeskur og havedøren hænger – Per er på sagen.
Husmødet gik rigtig godt. Der var ikke så mange deltagere, hvilket tages som et sundt tegn (der er
ikke meget at klage over). Der var mange frivillige der deltog.
Der skal laves et frivillige-event, hvor vi tager ud af huset, spiser middag og hygger os sammen.
Der er en del af brugergruppen, som er begyndt at tage ansvar på VHK.
Vi er ved at få styr på husets rammer. Det går godt.
Der er nu sendt info til JC, så vi kan få hjemmesiden op og køre.
Per, Nicklas og Claus skriver til Veteranstøtten ang. deres arrangement.
Der bliver indkøbt 2 x varmeovne, 2 x beach-flag og 1 x kaffebrygger til Kulturnatten. Der vil også
blive bagt en masse muffins/kager.
Bestyrelsen har en intern mail. Fremover vil referater bliver sendt til denne e-mail, så vi altid har
dem til rådighed.
Bestyrelsen er nu omkring 9 mdr. gammel og det går rigtig godt. Vi er gode til at samarbejde og
knokle for VHK.

Ad punkt 3 - Orientering v/ DL
•
•
•
•

Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
Der har været en gennemgang for de frivillige – does and don´ts. Vi har fået mange nye stærke
frivillige.
Der har været møde mellem 4 psykologer/psykiatrikere, JC og DL. De 4 ville gerne vide hvilke
udfordringer vi oplever her på VHK. Samtalen gik godt.
Fra fondens side vil de kigge på hvilke aktiviteter vi ønsker at afholde. De foretrækker aktiviteter
der bliver holdt i huset, fremfor aktiviteter udenfor huset. Vi vil ikke have et aktivitetsbudget næste
år, som vi selv kan råde over. Alt skal fremover godkendes af fonden. Vi laver en liste over de
aktiviteter vi ønsker og sender til fonden, så må vi se hvad de godkender.

Ad punkt 4 – Tilbagemelding fra arbejdsgrupper
•
•
•

Frivillig – ingen ændring
Gangen + billeder - ingen ændring
Rygeskuret – ingen ændring

Ad punkt 5 – Arrangementer resten af året/økonomi
•
•

Der skal laves et frivillige-event, hvor vi tager ud af huset, spiser middag og hygger os sammen.
Bestyrelsen skal sende ønske om kommende aktiviteter til Formandens mail, inden næste
bestyrelsesmøde.

Ad punkt 6 – Eventuelt
•

•
•
•
•
•
•

Freddy vil gerne vide hvordan der rådes over værelserne på VHK – DL uddeler værelser efter behov.
Hvis der kommer en veteran og har brug for et værelse, så send en sms til DL, så han har styr på
værelserne.
Kan der oprettes mobilepay til betaling af sodavand? – Per taler med Benjamin om dette.
Lars Møller vil donere et foredrag til VHK i december (en julegave til gutterne) – Claus vil
koordinere dette med DL (mandag-torsdage i december).
Generel info så som kode til døren etc. skal ligges som ”sticky notes” på vores interne FB
bestyrelsesgruppe – Anne sørger for dette
Billeder i gangen. Vi er enige om at DL + bestyrelse, samt dagens vært skal hænge i gangen. DL
tager fat i frivillige og får dem til at sende billede til bestyrelsesmailen.
DL skriver i fredagsbrevet og på FB og tilbyder gratis indgang til Kulturnatten. DL indkøber
billetterne efterfølgende, til de som ønsker.
Husmøder fremover. Der skal være bestyrelsesmedlemmer til stede, gerne hele bestyrelsen. Der
skal afholdes et husmøde i kvartalet – Pernille indkalder til husmøder på FB og Nicklas printer og
hænger op på opslagstavlen

•

Hvordan skal vi blive bedre til at kommunikere med hinanden? – dette skal tages op på næste
bestyrelsesmøde

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

Rune og 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

Svømning

Søren Lassen

Have dag

Anne (Vipse)

Årligt inden 1/5

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

