Bestyrelsesmøde Veteranhjem København
Referat nr. 25 – 7 januar 2019.
Tilstede: Pernille, Per, Hans, Claus, Anne, Dorthe, Freddy, Bob og John
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.
•
•
•
•

Byggeriet ved naboerne går i gang i år og nok snart. Vi bliver løbende opdateret.
Vi skal værne om vores frivillige, især i disse spidsperioder hvor vi har rigtig mange veteraner der
bruger huset.
Vi har fundraiset 75.000,- til VHK i slutningen af sidste år!
Vores aktiviteter skulle derfor gerne alle kunne gennemføres i 2019.

Ad punkt 3 - Orientering v/ sekretariatschefen.
•
•

Dorthe orienterede om fonden og de forskellige veteranhjem.
Nicklas vil hjælpe Århus i den periode, hvor de mangler en Daglig Leder, ved at tage 2 dage om
ugen i Århus.

Ad punkt 4 - Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper.
•
•

•

Billardbordet har en ridse. Per kan ikke få fat i leverandøren, men bliver ved med at prøve.
Fundraisergruppen søger 90.000,- hos Eller Mørk fonden, primært til at støtte Fristils aktiviteter.
Merete og Berit (frivillige) har gennemgået forskellige fonde, for at finde ud af deres deadlines,
således at vi kan søge midler rettidigt. Anne er tovholder og tager gerne imod forslag til hvad de
skal søge om.
Bob vil samle en arbejdsgruppe, som vil finde ud af om vi kan få sendt nogle heppere til næste
Invictus.

•

Datoer for husmøde 2019 er lagt på hjemmesiden og facebook. Hans er tovholder.

Ad punkt 5 - Økonomi.
•

Regnskabet er udleveret til bestyrelsen. Ved spørgsmål skal Per kontaktes.

Ad punkt 6 - Eventuelt.
•
•
•

Freddy og Nicklas finder ud af at sende en mail eller lign til gamle medlemmer, hvor vi opfordre
dem til at melde sig ind igen.
Dato for næste generalforsamling: der er foreslået 24-25 april 2019. Per søger efter lokationer og vi
udmelder endelig dato når disse er fundet.
Det gamle tv er nu sat til salg via Facebook

