Generalforsamling for VHK
Dato: mandag d. 16. april 2018, kl. 19.00
Sted: Kursuslokale 1, st. Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent, referent samt stemmetæller.
Forlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
Forlæggelse af regnskab til orientering
forlæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingent for medlemmer i 2018
indkomne forslag – ingen indkomne forslag er modtaget rettidigt.
Valg af bestyrelsen
a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år)
b. Minimum 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – 3 i lige år og 3 i
ulige år)
c. 1 og 2. suppleant
• På valg til formandsposten er Per Rasmussen, modtager genvalg
• På valg til bestyrelsen er flg.:
Freddy Skou Jensen, modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men stiller op
som suppleant.
Pernille Limose Emonds, modtager genvalg.
Claus Stenberg, modtager genvalg.
Bob Thaarup har rettidigt meddelt at han opstiller til bestyrelsen.
• Valg af 1. og 2. suppleant.
Freddy Skou Jensen stiller op til 1. suppleant.
Der er ikke kommet andre opstillere.
8. Eventuelt
******************************************
1. Pernille blev valgt til referent og Søren Fristil blev valgt til dirigent. Der var ikke brug for
stemmetællere.
2. Der har været rigtig mange mennesker igennem VHK, både brugere og beboere, hvilket er
fantastisk. Pandekagedamerne og de frivillige er en kæmpe hjælp i dagligdagen. Kristine
har startet møder op for pårørende, hvilket også har et stort tilløbsstykke.
VHK bliver fremhævet i fonden, som et af de mest velfungerende veteranhjem.
Vi har afholdt foredrag med streaming, som også har været en succes.
Bestyrelsen prøver at skabe gode rammer for VHK – dette er vores mission.
Bestyrelsen ligger op til at vi skal blive bedre til at koble os på arrangementer som er
arrangeret af andre aktører, for at skabe mange flere aktiviteter og fornøjelser for vores
brugere.
Der er lavet et årshjul over kommende aktiviteter, som er fremlagt og bliver hængt op på
VHK.
VHK er også et sted hvor du kan komme og lave ingenting, bare slappe af.
I 2018 vil vi have fokus på at gøre VHK endnu bedre som veteranhjem. Der hvor vi ikke
kan hjælpe, vil vi være bedre til at formidle kontakten videre, således at alle veteraner og
pårørende får den hjælp de har brug for.
Døren er altid åben! Kom endelig hvis du har ønsker og forslag, bestyrelsen vil altid lytte.

Hvordan er VHK’s fremtid placeringsmæssigt? – Vi ved det ikke. Vi håber på snarlig
klarlæggelse.
3. Regnskabschefen er desværre syg, så regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Per.
Regnskabet blev godkendt af Deloitte og fremmødte.
4. Anne fremlagde kommende årshjul, som også blev udleveret til fremmødte.
Det nye er Pårørende arrangementer.
Der er fast kvartalsmæssigt afholdelse af husmøder.
Der bliver afholdt bestyrelsesmøder 1 gang om måneden, hvor bestyrelsen er til at træffe
før mødet.
DHL trumfer VHK’s fødselsdag, så fødselsdagen bliver i år rykket.
Der er masser af highroping, wakeboard, et par rideture, shelterture og en masse andet.
Aktivitetsplanen bliver hængt op på VHK, hvor det er muligt at melde sig til arrangementer
og gerne melde sig som tovholder.
Det vil blive mere synligt, hvilke arrangementer der er for veteraner og hvilke
arrangementer der også er for pårørende.
Der er tildelt VHK 100.000,- til dette års aktiviteter. Fonden vil ikke give midler til foredrag,
så disse skal vi selv fundraise.
Julegaver til frivillige er ikke muligt fra Fondens side. Claus vil fundraise disse igennem
Veteranalliancen, så VHK’s frivillige bliver belønnet for deres gode indsats.
Aktivitetsplanen er godkendt af fremmødte.
5. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2017 forbliver, således at det koster Dkk. 100,- per
person at være medlem – dette blev vedtaget.
6. Ingen indkomne forslag
7. På valg til formandsposten var Per Rasmussen, som er genvalgt
På valg til bestyrelsen var flg.:
Freddy Skou Jensen, blev valgt som suppleant
Pernille Limose Emonds, blev genvalgt.
Claus Stenberg, blev genvalgt.
Bob Thaarup blev valgt ind i bestyrelsen. Bob er veteran og glæder sig til det fremtidige
samarbejde.
8.
• Johnny vil vide hvad der gøres for at få flere medlemmer i VHK. Per svarer at det ikke er et
succeskriterie at have mange medlemmer, men mange brugere af VHK. Der er opfordret til
medlemskab igennem Facebook, på VHK’s hjemmeside, med opslag på VHK, samt via email til tidligere medlemmer.
• Erik ønsker et nyt billardbord. Der arbejdes på det.
• Christine ønsker en ny opvaskemaskine. Bestyrelsen afventer Fondes beslutning omkring
placering af VHK, før der bliver lavet tiltag til at skaffe penge til en ny opvaskemaskine
• Bob vil vide om der er aktivitetspenge til yderligere sportsaktiviteter. Der er pt ca. Dkk
5.000,- tilbage i budgettet, til andre aktiviteter.
Referat bliver lagt på VHK’s hjemmeside, Facebook, samt hængt op på VHK

