Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 20 – 6 august 2018
Tilstede: Claus, Pernille, John, Nicklas, Per, Hans, Anne
Afbud: Freddy, Bob
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Orientering af Hans fra sidste husmøde
5. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
6. Økonomi
7. Eventuelt.
Ad punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent
Anne er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 2 – Orientering v/ Formanden
•

Regnskabet er ikke lavet pga. ferie mm. Det kommer snart.

Ad punkt 3 - Orientering v/ DL
•

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

Ad punkt 4 – Orientering af Hans fra sidste husmøde.
•

Hans gave en opsummering fra husmødet.

Ad punkt 5 – Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
•
•

•

T-shirts, hoodies etc. med logo. Vi har fået et tilbud og Per går videre med at bestille, så de er klar
til Engage.
Engage:
o 2 x Rollups er kommet fra Fonden.
o Beachflag – Pernille laver design og Per/Nicklas bestiller
o Samtykkerklæring (persondataloven) skal med. Nicklas har udkastet.
o Teltet kommer til at måle 6 x 9 m.
o Bil. Der skal lejes en bil til at køre alt ting frem og tilbage. Hans er på sagen.
o Frivillige. Der er flere frivillige der har meldt sig.
Hygiejne – Hans har fået billigere tilbud end det første Per har fået. Per går videre med det.

•
•
•

Frivillige – der er lavet opslag med formål at værge flere frivillige. Pt er der kommet et par
henvendelser og vi fortsætter med at lave opslag.
Billardbord – der arbejdes stadig på sagen. Per er tovholder.
Huskøb eller ej - der tages stilling i Fondsbestyrelsen, hvorefter vi bliver informeret.

Ad punkt 6 – Økonomi
•
•
•

Regnskabet er ikke lavet pga. ferie mm. Det kommer snart.
Claus har fundet en ny støvsuger, som kan dække vores husbehov. Nicklas bestiller.
Pga. vandingsforbud på Frederiksberg, bliver nyplantet træer mm vandet, men græsplanen vandes
ikke længere.

Ad punkt 7 - Eventuelt.
•
•
•
•

John kigger på udskiftning af diverse lysstofrør.
Årshjulet er opdateret med frivillige og bliver sat op på opslagstavlen.
Zoo billetter bliver uddelt, vi har 30 billetter.
Nicklas tager med til Invictus i Australien.

