Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 11 – 6 november 2017
Tilstede: Hans, Claus, Per, Pernille, Freddy, Anne, John, Nicklas
Afbud:
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Arrangementer resten af 2017
6. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
7. Eventuelt
Ad punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent
Hans er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 2 – Orientering v/ Formanden
•
•

•
•
•
•
•

Bekymringer v. køb af huset er sendt til fonden.
Pernille Hoksbro (advokat) har henvendt sig. Hun sidder som formand for Pernille Mørk fonden og
vil gerne poste penge i idrætsprojekter. Per og Fristil har sendt anmodninger afsted til Pernille
Hoksbro.
Vi har ikke fået fastlagt budget for næste år, vi afventer stadig fonden.
Streaming er gået rigtig godt og vi gør det igen i december. Pt er der ikke penge til at fortsætte, så
Per vil høre de andre Veteranhjem om de vil give tilskud og få mulighed for at streame.
Claus har holdt foredrag i Glostrup og det er gået rigtig godt.
Vi skal snart have indkaldt til husmøde. Datoen er sat 12 december og bliver meldt ud på Facebook
af DL og DL+Per hænger opslag op på VHK
Hjertestarteren skal flyttes udenfor. Vi skal have et skab til dette. Per søger hos Trygfonden.

Ad punkt 3 - Orientering v/ DL
•

Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.

Ad punkt 5 – Arrangementer resten af 2017
•
•
•

Bestyrelsen gør indsigelse over at poster som indgangsparti og haveprojekt er ført i regnskabet som
en aktivitet, fremfor vedligeholdelse. Per går videre med dette.
Resten af året har vi flg. arrangementer: Mortensaften, lillejuleaften, juleaften, skovtur/julehygge
og evt. julebag, foredrag v Lars Møller, frivillige-julefrokost, evt. nytårsaften.
Per laver en 2018 kalender med kommende aktiviteter, som kommer til at hænge i gangen.
Aktiviteterne skal også ind på hjemmesiden – Anne sørger for dette.

Ad punkt 6 – Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
•

Claus lægger op til debat om vi skal have frivillige nattevagter på VHK igen. Det er vedtaget at Claus
går videre, for at rekruttere frivillige til tjansen og sætter Christine i gang med at lave en
uddannelsesplan for disse.

Ad punkt 7 - Eventuelt
•

Vi mangler medlemmer i Fonden Danske Veteranhjem. Per får en tekst fra fonden, så vi kan
promovere indmeldelsen. Hvis Fonden ikke kan/vil, tager Claus over og skriver en god tekst.

Fast punkt – status på aktiviteter:
Aktivitetslisten (brutto), faste punkter samt nye forslag
Aktivitetsliste
- Når aktivitetsplanen 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

Biografture (løbende)
Museumsbesøg

John /Anne/ Per

Fodbold

Hans

Generalforsamling

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

Flere gange årligt

Våbenmesse 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

