Orientering om VHK
-

Siden sidst
o Vedr. fysisk fremtid for VHK
§ Stadig ingen afklaring i forhold til de sidste knaster i forhold til kontrakter vedr.
køb.
o Der arbejdes stadig på at fundraise til et nyt billardbord
o Den nye sekretariatschef er fundet og tiltrådt.
§ Dorte kommer med en masse erfaring fra misbrugsområdet, hvilket kan være
rigtigt godt og forhold til nogle udfordringer en del går med
§ Hun har været forbi og set vores dejlige hjem
o Der arbejdes på nye hygiejneløsning.
o Vi har fået nyt tv
o Vi har fået en fysioterapeut tilknyttet i forbindelse med praktik
§ Mandag og onsdag
o Der har været en del overbelægning.
§ I forbindelse med dette, drøftes muligheden for at dele mødelokalet op i tre
værelser. Dog skal der undersøges en del ting som blandt andet regler i forhold til
brandsikring.

-

Nye tiltag
o Datomærkning af brød/pandekager/diverse
§ Finder man noget muggent ”må” man gerne smide det ud
o Ny opvaskemaskine
§ Nuværende opvaskemaskine magter ikke opgaven
o Lad låger stå åbne på vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine.
§ For at udgå dårlig lugt
o Beboere gør rent.
o Brugere rydder op efter sig selv plus lidt ekstra.
o Ny rengøringsordning: Stueformand (som vi kender det) styrer rengøringen, brugere er
mere end velkomne til at byde ind til denne.

-

Feedback fra sidste møde
o Forslag om aftale med f eks Matas om dagligdags toiletartikler
§ Blev ikke til noget, men er afløst af nyt tiltag med en ny hygiejneløsning
o Evt mulighed for sponsoraftale med Power/Elgiganten, primært med henblik på nyt tv.
§ Der blev fundraiset til dette i stedet for.
o Vedr. opslag om arrangementer, husk at skrive pårørende
§ Dette er blevet bragt videre, således at opslag nu er mere præcise i forhold til,
hvem opslaget er henvendt til.
o Sikring af Chr.-Cykel.
§ Pt laver der ikke forbedring indtil spørgsmålet om køb af VHK på nuværende
lokation er afklaret.

-

Engage
o Information omkring arrangementet blev givet til alle.

-

Forventede aktiviteter i 2018
o Årshjul
§ Ingen gennemgang, kan findes på opslagstavlen.

-

Ilden fri
o Input fra brugerne.
§ Der blev forespurgt på en ny skydebane-tur. Hans går videre til bestyrelsen med
dette. Vi kan evt. kontakte Veteranskytteren eller igennem Carsten (skat)
§ Der er også forespørgsel på Paintball. Der blev nævnt, at det krævede penge,
hvilket kunne være svært at finde i 2018, men vi kigge på det i 2019.
§ Forespørgsel på opdatering af årshjul, så der kom navne på frivillige, der har
tilmeldt sig.
§ Vi har fået et nyt egern (med hvidt bryst). Det er døbt Putin. Næste egern kommer
til at hedde Trump.
§ Der er ønske om fiksning af pc'ere, således at Office igen virker.
§ I forbindelse med bestyrelsens beretning, blev der talt om, at få skruet det
nyindkøbte cykelstativ fast. Jeg tænker, at haveudvalget bør tages med på råd i
forbindelse med dette? Jeg tror godt, at jeg kan låne en monster
boremaskine/slagnøgle og måske også få et par gigaskruer fra job...

