Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 23 – 5 november 2018
Tilstede: Pernille, Per, Hans, Claus, Anne, Nicklas og Bob
Afbud: Freddy, John,
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ Daglig Leder
4. Orientering v/ Hans (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.
•
•

•
•

Der har været i Fonds Bestyrelsen i Odense, hvor de nye VHO-lokaler blev inspiceret. Der er nyt
møde d 19 nov., hvor fundraising er et af de store punkter.
Der har været møde i Alternativ Lokationsudvalg. Rødovre kommune har meldt tilbage at de ikke
har noget pt. Der har været foreslået et område i Kastrup industri, som havde fine lokaler, men
manglede bl.a. have, var for dyrt og lå forkert.
SSOP holder støttekoncert i Holmens Kirke på lørdag d 10 nov. kl 15.30.
VHK afholder Mortens Aften d 10 nov. for veteraner, pårørende og frivillige.

Ad punkt 3 - Orientering v/ Daglig Leder.
•

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

Ad punkt 4 - Orientering v/ Hans omkring husmødet.
•
•
•

Morten vil gerne have lavet præsentationsmateriale, hvor veteraner kan give foredrag omkring
udsendelser. Claus vil gerne have flere med ud og holde foredrag.
Bede kendte om at lave foredrag og donere fortjenesten til VHK.
Ellers gik mødet godt og VHKs bestyrelse har fået ros.

Ad punkt 5 - Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.

•
•
•

•
•
•

•
•

Vi skal have lavet en fundraising gruppe, som kan søge penge til alle vores fremtidige
arrangementer.
Hygiejnetilbud fra Computersalg beløber sig på 3.356,43 per ½ år. Vi skal lave en forbrugskontrakt
med firmaet. Tilbuddet er godkendt og Per går videre med dette.
Frederiksberg kommune går i gang med Venligboligerne her i november/december og projektet
fortsætter til august 2019. Meget af kørslen vil gå forbi VHK og vi kan ikke få kommunen til at
ændre kørerute. Vi forventer meget larm i perioden.
Vi afventer stadig svar fra Lone ang. bredbåndsløsning til Veteranhjemmene.
Billardbordet kommer d 27 november.
Der er kommet en del mennesker som ønsker at være frivillige. Nicklas giver dem følgevagter. Vi
har også fået forespørgsel på 2 x praktik. Claus annoncerer igen på de sociale medier om et par
uger, for at få endnu flere i hus.
Hans evaluerer på Engage. Det kommer snart.
Infomøde omkring Roskilde Festival. Nicklas og Per tager til infomødet og finder ud af hvad det
indebærer.

Ad punkt 6 - Økonomi.
•

Veterancenteret ønsker at ompostere nogle af vores udgifter imellem aktiviteter og drift, så derfor
er det ikke muligt at fremlægge budget pt. Vi afventer opdateret budget.

Ad punkt 7 - Eventuelt.
•

Henrik er pirat jæger vil gerne holde foredrag for VHK. Han er kaptajn i søværnet og har skrevet en
bog. Det koster 10.000,-. Vi har pt 10.000,- til gode til brug til foredrag fra Frederiksberg Fonden.
Per vil undersøge nærmere om pengene fra Frederiksberg Fonden og beslutningen omkring valg af
foredrag er fastsat til næste bestyrelsesmøde.

