Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 21 – 3 september 2018
Tilstede: Pernille, John, Nicklas, Per, Hans, Bob, Freddy, Claus
Afbud: Anne
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ DL
4. Igangværende opgaver.
5. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
6. Evaluering
7. Økonomi
8. Eventuelt.
Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent
John er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 2 - Orientering v/ Formanden.
•
•
•
•

Hvis vigtige personer bliver inviteret til VHK, så giv gerne Dl og bestyrelsen besked.
Beslutning om VHKs fremtid er pt udsat ½ år. Der undersøges stadig omkring muligheden for
ombygning på eksisterende grund og mulighed for at finde nyt sted.
Der bliver lavet en fælles rusmiddelaftale, som skal gælde for alle veteranhjem.
Der er ikke flere penge i kassen. Fremover skal vi fundraise alt!

Ad punkt 3 - Orientering v/ DL.
•

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

Ad punkt 4 - Igangværende opgaver.
•

Rengøringsprojekt igennem TORK er sat i gang. Per tager fat i dette og sørger for at bestille alt.

Ad punkt 5 - Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.
•

•

Flagdag starter 06.30 med morgenmad. Det fortsætter kl 12.30 med flytning til Frederiksberg
Rådhus. Nicklas, Freddy, Bettina og Per holder standen på Frederiksberg Rådhus. Christine og Anne
står for Åbent Hus på VHK. Boye kød har doneret kød og Frank Frost kommer og laver maden.
Per og Hans har været til møde omkring Kulturnat. Vi får en ny placering i år. Vi har bod sammen
med SSOP.

Ad punkt 6 - Evaluering.
•
•

Engange - Hans har lavet en evaluering og sender denne rundt til de involverede, for at få deres
mening og samler op efterfølgende.
DHL gik rigtig godt. Planlægningen og udførelsen gik rigtig godt. Per talte VHKs sag på storskærm.

Ad punkt 7 - Økonomi.
•
•
•
•
•

Budgettet er kommet for juni, men ikke juli.
Lejemålet på sekretariatskontoret er opsagt, da det ikke er nødvendigt med dette.
Der er indgået en aftale med TDC på telefoni på alle Veteranhjemmene.
Der bliver lavet en aftale med Yousee ang. internet på alle Veteranhjemmene.
Det viser sig at VHK ikke har 100.000,- til aktiviteter i 2018, men i stedet 20.000,-. Det betyder at vi
er langt over budget allerede og slet ikke har midler til resten af året. Vi har fået lovning fra Fonden,
at der bliver fundraiset til vores faste aktiviteter resten af året. Vi er MEGET utilfredse med denne
udmelding, som først kommer i september, men som samtidig også nedjustere vores budget
yderligere (sidste år havde vi 150.000,-. I år fik vi 100.000,-, som nu er 20.000,-). Budgettet i år kom
også først alt for sent i år, hvilket har gjort det meget svært at planlægge året.

Ad punkt 8 - Eventuelt.
•
•

Vi skal have 100 indbetalinger a 200,- for at være fradragsberettiget. Vi skal bruge navn og CPRnummer, når vi modtager donationerne, for at de gælder.
Claus har godt gang i sine foredrag og vil gerne donere nogle af indtægterne til VHK, som skal
øremærkes til julegaver til frivillige.

