Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 22 – 1 oktober 2018
Tilstede: Pernille, John, Per, Hans, Bob, Freddy, Claus, Anne, Dorte
Afbud: Nicklas
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Orientering v/ Formanden
3. Orientering v/ sekretariatschefen
4. Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper
5. Økonomi
6. Eventuelt.
Ad punkt 1 - Valg af ordstyrer og referent
Anne er ordstyrer og Pernille er referent
Ad punkt 2 - Orientering v/ Formanden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekretariatschefen bydes velkommen.
Der har været mange hændelser på VHK, som alle har løftet i flok. Det er dejligt at vi fungerer så
godt sammen og alle hjælper til.
DL er på ferie nu og tager til Invictus efterfølgende. Vi mangler en DL som kan dække vagter på alle
veteranhjem, når DLér har fri.
DL og Formanden er de eneste der har kreditkort, hvilket gør det besværligt at få dagligdagen til at
fungere, når DL ikke er på job. Vi mangler en løsning.
De frivillige vi har nu, er fantastiske. De gør et rigtig godt stykke arbejde.
Vi er et skridt nærmere at få skiftet billardbordet.
Onsdag er der byggemøde omkring VHK´s fremtid. Per og Dorte (sekretariatschefen) deltager.
Per er ude af landet d 5-10 okt.
Tom har søgt om 1.600,-. Dette er afslået.

Ad punkt 3 - Orientering v/ sekretariatschefen.
•
•
•
•

•

Dorte fortalte lidt om sig selv.
Dorte besøger alle veteranhjem, for at danne sig et overblik og vide hvordan hun kan forbedre
Veteranhjemmene.
Dorte ønsker også en bedre kontakt mellem Fonden og bestyrelserne/DL
Hvert veteranhjem har fået 20.000,- i stedet for 100.000,- som først lovet. VHK mangler 37.000,- for
at kunne gennemføre aktiviteter i 2019 og disse midler tages fra Fondens kapital. Pt er meldingen
far Veterancenteret, at vi får 20.000,- per veteranhjem. Dorte tager et budgetmøde med
Veterancenteret i november.
Dorte vil kigge på en løsning omkring ferier/sygdom for DL.

•

Der er et problem når DL og formanden er væk samtidig. Tankerne er at der enten skal laves en
nødkasse som vi kan få dækket udlæg fra, eller der skal laves et indkøbskort til en stor
dagligvarebutik. Dorte vil undersøge flere muligheder.

Resten af dagsordenen er suspenderet pga. tidsmangel.

