Referat bestyrelsesmøde den 7 maj 2018
Tilstede : Per, Claus, Hans, John og Anne
Fravær:
Bob, Pernille
Referent: Anne
Dagsorden:
Punkt 1- konstituering
Bestyrelsen er konstitueret med Per som formand og Anne som næstformand

Punkt 2 – orientering fra formand og DL
Per orienterede på egne og DL vegne – hjemmet kører godt – hjemmet er fyldt op
Der er holdt husmøde som blev klaret på rekord tid i god ro og orden (se punkt 5)

Punkt 3 – Årshjul samt tovholdere og økonomi på dette
Årshjulet blev diskuteret med henblik på at sætte tovholdere på.

Julehygge med skovtur bliver den 25/11 (Mariane, Anne og Jeanette er tovholdere)
Ridetur (Pernille) – dato kommer snarest
Havedagen bliver lørdag den 12/5 med efterfølgende grill

Anne sender e-mail ud til vores frivillige kreds med årshjul og beder om tilmelding til
diverse arrangementer

Punkt 4 - Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe der kigger på VHK tøj – en simpel t-shirt og en hættetrøje var der
enighed om at gå videre med (pris og antal samt tryk).

Knagerækkerne er nu oppe at hænge som en del af indgangsparti arbejdsgruppen.
Der mangler stadig nogle billeder (bidrag fra veteraners missioner mangler). Billeder
sendes /gives til Hans i bestyrelsen.

Flagdag - Claus Stenberg deltager i et planlægningsmøde på Frederiksberg rådhus
den 8/5-18

Punkt 5- Feedback fra husmødet
1. Rengøring – det blev understreget endnu engang, at alle skal rydde op efter sig
selv.
2. Nyt TV – kigger på sponsor aftale (Eric har en kontakt)
3. Arrangementer – understreges at arrangementer hvis de er for pårørende at
dette nævnes specifikt.
4. Havedag – lave parkering til Christiania cyklen

Punkt 6 - Økonomi
Intet at berette.

Punkt 7 - Eventuelt
Hygiejne: det er en udfordring at holde et acceptabelt hygiejne niveau på toiletterne,
der kigges på at indkøbe sprit dispensere mv

Det blev foreslået at flytte bestyrelses møderne til den første tirsdag i måneden, med
effekt fra den 3 Juli 2018, kl 19:00-21:00. Dette er ikke endelig besluttet – det er på
dagsordenen på næste bestyrelses møde som er 4 Juni 2018

