PBS – kontigent - Freddy. – Ikke muligt med pbs, opfordring til tilmelding af fast overførsel.

Ansøge kommunen om at få tilkørsel fra Nordre Fasanvej og ikke forbi VHK – Per tager kontakt med
teknisk forvaltning.

Christine Hansen vil gerne være med til at lave en kvantitativ undersøgelse omkring VHKs placering

VHK-reklame t-shirt til diverse arrangementer. LB har god kontakt til producent. VHO er også en mulighed.
Både til løb, arrangementer og evt også til salg. Der skulle være være t-shirts i kælderen. – John har
undersøgt: Kan blive dyrt. Primært T-shirt, Løbe t-shirt, hoody, og soft shell. Til brug med arrangementer
og salg til brugere. Per tager kontakt til LB, VHO og lokal udbyder, og FDV i forhold til deres arbejde.

Basisvarer: Månedlig kontrol af kølebasis, indkøbsliste af basisvarer. – Der hænger en liste i køkkenet
(mærket basisliste), Nicklas nedsætter køkken-observationsgruppe.

Køkken: Opvaskemaskine!!! Hvad gør vi? Er meldt ud til frivillige via fredagsbrev, og Nicklas har taget
action på det.

Fællesrengøring om onsdagen – Nicklas styrer dette? Stemning for, at det er en frivillig eller medlem fra
bestyrelsen, der tager teten efter behov – Claus står gerne til rådighed ved spørgsmål om rådgivning.

Træk fra vindue i tv-stuen – Kontrol af vinduer i forhold til tæthed. Frb. Kommune -> Per (evt bob) – John
kontroller vinduer i første omgang, derefter tætner vi selv, evt tager bestyrelsen kontakt til frb.
Kommune.

Søge firma som donerer en dag som hjælp – Virksomheden tager selv kontakt til os, når de tid

Cykelstativ inde i haven. – Quickfix: ”pæl” købes og støbes ned i jord til fastlåsning af Chr.cykel. –
Overdækket cykelstativ er på tegnebrættet til førstkommende havedag.

Inspiration til frivillige i forhold til tidspunkter for vagter. Mangler system om oplysning vedr. tide for
frivillige. – Der hænger print på døren til DL’s kontor. Der arbejdes på anden løsning med info skærm

Angående den mulige donation af billetter til biografen, så har besluttet drøftet dette yderligere på
baggrund af ønske fra brugere. Således at det er muligt for frivillige kan gå med en eller flere brugere i
biografen.

