Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 18 – 4 juni 2018
Tilstede: Claus, Pernille, John, Nicklas, Per, Bob, Hans,
Afbud: Freddy
Dagsorden
1. Christine giver orientering på frivillige området
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Orientering v/ Formanden
4. Orientering v/ DL
5. Gennemgang af Årshjul og tovholdere på de næste grupper
6. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper.
7. Økonomi
8. Eventuelt.
Ad punkt 1 – Christine giver orientering på frivillige området
•

Christine gav en opsummering om frivillige fronten.

Ad punkt 2 – Valg af ordstyrer og referent
Per er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 3 – Orientering v/ Formanden
•
•
•
•
•

Der er købt et nyt fjernsyn og masser af viskestykker
Fotoopgaven er løst og billeder er sendt ind.
Der er intet nyt mht. vores placering.
Der er intet nyt mht. sekretariatschef, det bliver meldt ud senere på ugen
Der skal tages stilling til definitionen af en pårørende. Der bliver lavet en arbejdsgruppe, som skal
sætte ord på definitionen.

Ad punkt 4 - Orientering v/ DL
•
•
•
•

Nicklas gav en opsummering af beboers tilstand og huset generelle orden.
Hærløbet. DIF og Danmarks Veteraner giver billetter. VHK giver gerne en T-shirt at løbe i.
Der skal bestilles sandwich til uddannelsesdagen. Der kommer ca. 70 mennesker.
Vi har fået 75 billetter til Engage til alle veteranhjem. DL foreslår at de går til de frivillige, da
veteraner kommer gratis ind.

Ad punkt 5 – Gennemgang af Årshjul og tovholdere på de næste grupper
•

Der kommer 3 x fisketure til årshjulet – John er tovholder

•
•

Der bliver lavet en frivilligaften, hvor vi vil bede de frivillige om at deltage i aktiviteterne.
Anne opdaterer årshjulet

Ad punkt 6 – Tilbagemelding fra arbejdsgrupper.
•
•
•
•

Tøj til Engange. Per afventer Jeppe fra Engange.
Venligboer projektet er udskudt til primo oktober. Per følger op og taler også med dem om Fiber og
evt. udvidelse af haven, ud i kirkegården.
Flagdag – Claus har været til møde med kommunen og alt spiller. VHK holder åbent hus efter
Frederiksberg Rådhus lukker og byder på grill med pølser og brød (Per er tovholder)
Frivillige – der er arrangeret en aften for frivillige omkring PTSD. Når der rekrutteres frivillige, skal
de kontakte DL.

Ad punkt 7 – Økonomi
•

Økonomi blev gennemgået

Ad punkt 8 - Eventuelt.
•
•

Der kommer lås på den ene fryser, så f.eks. Vips kan købe stort ind til tirsdagsmiddage etc.
Det er ikke tilladt at parkere cykler indenfor på VHK (VHK´s ladcykel er undtaget).

